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geen n ieuwjaarskaa rten. ln plaats

Laetitia Schoofs is per r januari het nieuwe hoofd televisie van de BOS. Ze heeft veel zin in
haar nieuwe functie: 'lk voel me zeer vereerd en zal mijn uiterste best doen om deze nieuwe
functie zo goed mogelijk inhoud te geven. Al is het geen eenvoudige taak om in de
voetsporen van program mad irecteu r Babeth VanLoo te
treden. Zij stond als bevlogen filmmaakster aan de wieg van
de totstandkoming van de BOS.'
Schoofs maah al vijftien jaar televisieprogra m m a's met een
grote liefde voor 'de mens' en 'het leven'. Daarnaast werkt ze
als beeldend kunstenaar met video, fotografie, tekeningen en
installaties. Ze merkte bij zichzelf al enige tijd een groeiende
behoefte om de boeddhistische filosofie breder uit te dragen.
De vraag was alleen: hoel
Schoofs:'Het antwoord kwam op een onverwacht moment:
de BOS zocht een hoofd televisie. Als beoefenaar van het
boeddhisme en als professional in de media pak ik die
handschoen graa1 op. Met aile piezier neem ik de taak op
me om het bestaansrecht van de BOS binnen het publieke
bestel de komende jaren duidelijk te markeren.'

De mogelijkheid

tot binden

daarvan steunen we de actie

+
Serious Request van 3FM. De
opbrengst van deze actie gebruikt
het Rode Kruis om moeders in
oorlogsgebieden over de hele
wereld te helpen.

Nieuwsbrief
De BOSwilzer wordt meestal een
maand van tevoren gemaakt.
Daarom is de informatie niet altiid
up-to-date. Maar we hebben een
oplossing: abonneer u gratis op de
wekelijkse e-mail
nieuwsbrief van de
BOS. Dan blilft u
helemaal op de
hoogte.
www. boedd h istischeom roep.n l/

nieuwsbrief

'Televisie is een medium dat zich bi.j uitstek leent om de essenties van het boeddhisme
tastbaar en betekenisvol voor het voetlicht te brengen. Het geeft de mogelifkheid tot binden,
aldus Schoofs. 'Nieuwsgierig ziin naar de ander om met begrip en empathie die ander beter
te leren kennen. Mensen van uiteenlopende pluimage bi.j elkaar brengen. En dat is nodig in
een tijd waarin alleen oog lijkt te ziin voor de waan van de dag. lk zie het als een taak van de
boeddhistische omroep om aan deze trend tegenwicht te bieden. Even los zijn van de
kortademigheid van het moderne leven, door wat langer ergens bij stil te staan. Maar ook
door het brengen van hoopvolle verhalen. Moeilijke tijden bieden immers ook kansen tot
groei.'

Ook programma-inhoudelijk heeft Schoofs plannen:'lk ben van mening dat onze
programma's inzicht moeten geven in hoe de boeddhistische beoefening in het huidige
tijdsgewricht, hier in Nederland, in praktiik wordt gebracht. Het is daarom van belang dat de
BOS ook als publieke omroep in beweging blijft, vooruit gaat en handvatten aanreikt voor
persoonlijke en maatschappelif ke groei.'

ma 2 jan OYERAL SPULLEN
(herhaling)
'14.3O

uur,
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Lengte:58min.

Kunstenares Judith de Leeuw stelt zich voor de ambitieuze taak om al haar spullen te tellen,
te sorteren en te labelen, tot de laatste punaise.
www.boedd histischeom roep.n l/overal-spu llen

Lengte:58min.
zon 8 jon KLAAR VOOR DE DOOD
'l4.oo uur, NED 2 Hoe gaan we werkelijk om met de gedachte straks te moeten sterven? Dat over honderd jaar
herholing zat 14 jan misschien niemand meer weet dat je ooit hebt bestaanl ln deze documentaire gaat film09.25 uur,

NED 2

maker Rob Smits op zoek naar antwoorden. De belangrijkste uitgangspunten: hoe overwin ik
mijn angst voor de dood) Hoe leer ik leven in het hier en nu] De plotselinge dood van ziin
eigen vader is daarbij het beginpunt.
De documentaire

vol6 onder anderen Radboud Spruijt. Om zijn angst voor de dood te over-

winnen besloot hij kistenmaker te worden. Met zijn kisten hoopt hij anderen te helpen hun
angst voor de dood weg te nemen. Regelmatig bezoeken klanten zijn werkplaats om een kist
uit te zoeken. Voor een overleden familielid, eigen kind, vriend of voor zichzelf. De kiiker is
getuige bij de opgraving en herbegrafenis van de moeder van Radbouds tante.
Verder wordt een groep mensen gevolgd die naar aanleiding van Stephen Levines boek A
Year to Live met elkaar bespreken wat voor effect het op hun leven heeft als zij nog maar een
jaar te leven zouden hebben.
www. boedd h istischeom roep. nl/ k laa r-voo r-d e-dood
Regre: Rob 5m

ts / met: Radboud Spru jt, lo Witsenboer, Petra Hubbe ing, Carol en Oosterhof, Ania Kat, Dorine

Esser, Ulrike Heimer, Amarja Kamp, Peter Verbogt, Wi lem Schuitemaker,

Carolien Smits, Lena Hosman, lr4ees Hosman, Hester Kok
muziek: Petr Karlicek, Saska Schatborn
dactie: Babeth
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productie: Airport Flm / endre-

een Boeddhist sche Omroep Stichting productie

Jan GROEIEN DOOR PIJN:
NED 2 LUCTA RtIKER EN BETTTNE VRTESEKOOP

Lengte: 30 min.
herhaling zat zE jan Op haar zSste had tafeltennisster Bettine Vriesekoop het gevoel dat ze al met pensioen was.
'to.oo uur, NED 2 Vroeger was ze een vrolijk, onbezorgd meisje. De sport maakte haar fanatiek en een tobber.
Via de trainingskampen in China, haar Chinese studie en haar jarenlange correspondentschap in dat land stak Bettine veel op van de instellingen van dit volk: het zinnig
omgaan met tijd en energie. Bokster Lucia Rijker begon in eerste instantie ook voor de lol,
maar boosheid nam de overhand en ze kickbokste het van zich af.
Lucia neemt Bettine mee naar een de opening van het SGI Nichiren Boeddhistisch Centrum
in Amsterdam en vertelt hoe zij haar leven transformeerde. Op haar beurt stelt Bettine Lucia
voor aan een Taolstische m ed itatietrainer. Hij leert hen hoe ze alle trainingen en oefeningen
die ze in hun sportcarridre gedaan hebben nu kunnen toepassen in het alledaagse leven. De
medailles en trofeedn tellen niet meer. Het leven is de ring geworden. Bettine beaamt
uiteindelijk het Chinese spreekwoord 'Eerst de zure druiven en dan de zoete'.
www. boedd h istischeomroep.nl/groeien-door-pi jn
Reg e: Ceorge Schouten

/
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zat 7 jon NONNEN IN DE CHINESE
5.o2 - r 6.30 u M IDDELEEUWEN
HEMELSBREED

achtergronden van boeddhistische magie
maar ook over de handel, het geld en de

oplichterij die ermee gepaard gaan.

Valentina Ceorgieva schetst in haar proefschrift zowel het ideaal als de praktijk van het
leven van een non in middeleeuws China,
maar beschrijft ook de organisatie waarbinnen nonnen werkzaam waren en hun rol in
het sociale en politieke leven.

Column: Jotika Hermsen
Na r6.oo uur: Een special over de
Nederlandse componist Bernard Sightenhorst
Meyer (r888-1953). Zijn levenspartner, de
sch rijver/schild er fzanger Rient van Santen,
bracht hem in contact met de Aziatische

ln de laatste aflevering van Bij nader inzien
behandelt Han de Wit de vraag of je over de
essentie van het boeddhisme wel spreken
kunt. En zo niet, wat moeten we dan met

cultuur en het boeddhisme, wat hem
inspireerde tot diverse oosters getinte
composities zoals 'Bij den tempel' en 'De
verzoeking van de Boedd ha'.

deze paradox)
Hon de Wit

Sommige monniken in Japan volgen aan het
eind van hun leven een speciaal giftig dieet
opdat hun lichaam na de dood spontaan
mummificeert. Dat roept vragen op over de
boeddhistische visie op euthanasie en zelfmoord.
Column: Ferry van

H
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zat 21 jon
5.oz - r 6.3o u
HEMELSBREED

aastert.

Na t5.oo uur: ln een recent artikel
waarschuwt psychiater en zenbeoefenaar Edel
Maex voor de lsieke en psychische neveneffecten van een intensieve meditatiepraktiik.
Maex: Als mensen er aan beginnen om af te
komen van wat ze niet mogen zijn, of te
worden wat ze zouden moeten zijn, kan
meditatie ontaarden in een subtiele vorm van
psych isch geweld.'

'r

zot 14 jan HET REVOLUTIONAIRE
5.o2 - r6.30 u NOAH LEVINE
HEI\,,IELSBREED

HART VAN

woordig in Myanmar (Birma).
d h a's n a chtl ichtjes bevat twaalf
hervertellingen van traditionele boeddhistische verhalen, bedoeld voor kinderen.
Volgens de auteur moeten ze kinderen
rustiger en creatiever maken en hun
zelfuertrouwen en compassie bevorderen.
Maar wat doen Boeddha's nachtlichtjes nou
echt met kinderen) En zijn het eigenlijk wel

Boed

leuke verhaa ltjes

I

ln zijn boek Het hart van de revolutie werpt
Noah Levine zich op als spreekbuis van een
jongere generatie. Aan Nico Tydeman de
vraag hoe groot de generatieversch illen zijn
in de verspreiding van de dharma.

ln november kwamen ruim z5o mensen van

Nooh Levine

EEUWTG IONG EN TUDLOOS OUD
Het nieuwe boek van Paul van der Velde
bundelt zes studies die laten zien hoe de leer
van het boeddhisme zich door de geschiedenis heen telkens vernieuwt. De dharma laat
zich meeslepen en transformeert, maar blijft
altijd zichzelf. Een gesprek over het nieuwe
boek, maar vooral over de nauwe verwevenheid van politiek en boeddhisme zoals tegen-

over de hele wereld naar een gehucht in
Noord-Brabant om daar in een grote schuur
taolstische t'ai chi te beoefenen, voornamelijk
om gezondheidsredenen.

Ook in het Westen groeit de aandacht voor
esoterische en magische uitingen van het
boeddhisme, zoals am uletten, tatoeages,
krachtige spreuken en zonderlinge figuren die
dankzij speciale vermogens bescherming en
RADIO
genezing kunnen bieden. Een gesprek over de vervolg pog 4

Ondanks de scheiding tussen kerk en staat
probeert de overheid steeds meer beperkingen op te leggen aan religieuze praktijken als
ritueel slachten en het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Volgens theoloog Frank
Bosman ontspringen boeddhisten tot dusver
de dans, maar hoe lang nog?

Column: Lam Ngo.
Na r6.oo uur: Ondanks haar emeritaat werkt
filosofe llse Bulhofgestaag door. Vanafrg
.januari geeft ze een cursus over de westerse
filosofie in de spiegel van het boeddhisme.
Ook werkt ze aan een nieuw boek over de
relatie tussen filosofie en spiritualiteit, waarin
het transpersoonlijke en het belang van

loslaten aan bod komen, maar ook de lucide
dromen van Frederik van Eeden en haar eigen
ervari ngen met droomyoga,

zat 28 jon
't5.o2
- 16.)O u
HEI\,IELSBREED
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GELUK IN DE LIEFDE
Er wordt veel meer geschreven over de problematische kanten van de liefde dan over de
bindende kracht ervan. fean Pierre van de Ven
vindt dat onterecht, juist omdat wii altijd op
zoek zijn naar de positieve effecten van
liefde. Vanuit zijn praktijk als relatiepsycholoog schrijft hij over de samenbindende
kracht van liefde in relaties.
Jan Klungers is oprichter van Zen in Salland.
Ondanks de spierziehe die hem minder
mobiel maakt, organiseert hil regelmatig

stiltewa ndelin gen in de natuur. ls de zenbeoefening behulpzaam bij het omgaan met

!sieke problemenl
's Winters op een ver strand liggen bakken in
de zon is niet toereikend om met een
voldaan gevoel huiswaarts te keren. Daarom
organiseert Paul van Hooydonck spirituele
reizen. le moet zelf een ticket kopen, maar
als je tussen z6 februari en 5 maart in Sri
Lanka bent, is hij er ook.
Column: Annewieke Vroom.
Na r 6.oo uur: Bij het ter perse gaan van deze
BoSwi.jzer is het item na r 5.oo nog onbekend.

CYBERMONNIK OP DE RADIO
Al een paar jaar beantwoorden cybermonniken Kaye Miner en Maurice Knegtel levensvragen
op de site van de BOS. Afgelopen 3r december was de primeur van de cybermonnik op de
radio, in het programma Hemelsbreed, dat de BOS elke zaterdagmiddag van r 5.oo tot r6.30
uitzendt op Radio 5.

Maurice Kneglel

Maurice Knegtel beantwoordde telefonisch vragen van luisteraars, en zij reageerden op het
antwoord. Vragen als'De eurocrisis drukt op mij. Hoe neem ik er afstand vanl' en 'Hoe kan
ik mededogen en begrip ontwikkelen voor mensen die dingen doen waarmee ik niet akkoord
gal' passeerden de revue. De gesprekken zijn op onze website terug te horen.
ln de toekomst gaat de cybermonnik vaker een uitstapje naar de radio maken. Wilt u ook op
de radio een levensvraag stellen aan de cybermonnikl Stel hem dan via het formulier op
www.boedd histischeom roep.n I
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De celdeur valt achter je dicht. Daar zit je dan in je eentje: makkelijk is het niet. Celukkig zijn

er in iedere Nederlandse gevangenis geestelijk verzorgers. Sinds zoo4 kunnen gedetineerden
ook een beroep doen op boeddhistische hulpverlenin g. Er kan gepraat worden met de
I geestelijk verzorger, maar er kan ook worden gemediteerd. In de vierdelige serie die de BOS
2 deze maand uitzendt op de radio interviewt radiomaker Peter Meijwes boeddhistisch geeste3,4 lijk verzorger jacco van de Velden, en drie ex-gedetineerden.

IN HOU D
Boeddha in de bajes
Program ma te lev is ie
Programma radio
Jorge Luis Borges en Boedd ha

4

:s

Hoe gaat de boeddhistisch geesteltjk verzorger te werk?

Meijwes:'ln de gevangenissen in Nederland zijn er verschil-

Papo's Tango op Berlinale

De korte film Papa's Tango, deze

maand bij de BOS op televis ie,
draait ook op het Berlilnse filmtestival van 9 t/m r9 februari.

G

ewel dl oze com m

u

lende geestelijke verzorgers. Dominees, hindoeistische
pandits, priesters, islamitische geestelijk verzorgers en sinds
enkele jaren ook boeddhistische geestelijk verzorgers.
Cedetineerden kunnen briefjes invullen waarop ze aangeven
ofze bijvoorbeeld een tandarts, huisarts, of geestelijk verzorger willen zien. De geestelijk verzorger kriigt dat briefje en
begint met een algemeen gesprek. Daarnaast zijn de geestelijk verzorgers soms bij algemene activiteiten zoals sport of
filmavonden. Daar komt hij in gesprek met gedetineerden
en volgt er soms een afspraak.'

Wat was de aanleiding om de serie te maken?
'Er zit een interessant spanningsveld tussen enerzijds de boeddhistische waarden en normen
en anderzijds de misdaad, waar vaak een bepaalde waarde of norm ontbreekt. Maar verzorger jacco vertelt dat de boeddhistische normen en waarden er niet zijn om mee naar het
verleden te kijken. Ze zijn bedoeld om je morele pad uit te zetten. Als ye wil dat iets goed of
beter gaat in de toekomst, dan kun je daar nu iets aan gaan doen. Maar wat wil je veranderen aan jezelf, zodat het in de toekomst beter gaatl'

ni coti e
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ln de eerste aflevering vertelt Jacco over zijn persoonlljke ervaringen in zijn werk. Soms rs
het
zwaar, en soms ontroerend, zoals toen hij in aanraking kwam met boeddhistische illega,1 r*
len: Chinese en Mongoolse vluchtelingen, met wie hij geen woord kon spreken. Htj gaf ze
dvd's met beelden van boeddhistische kloosters, en ze hadden een ruimte in de gevangenis
een beetje omgebouwd tot een chinees boeddhistische tempel. Meijwes: 'hij had geen idee
10 tfm 12 februari zorz vindt het
wat hij ze gaf , maar hij merkte dat ze diep onder de indruk waren, en heel dankbaar.'
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vierde'Ceweldloze communicatie
Festival'plaats in centrum Djoj in
Rotterdam. Met meer dan 4o
workshops wil het festival bijdragen aan inspiratie, verbinding en
groei.

www.geweldlozecom mun icatie

festival.nl

Denk

je dat de gedetineerden echt baat hebben btj boeddhistische hulpverlening?

'Ze reageren heel verschillend op de hulp, afhankelijk van hun eigen situatie. E6n ex-gedetineerde zei dat het hem alleen in de gevangenis heeft geholpen, maar dat er na zi)n vrijlating
zo veel obstakels op zijn pad kwamen, dat hij geen tiid en energie meer kon vinden om met
het boeddhisme bezig te zijn. lk heb ook een ex-TBS'er gesproken die er juist heel veel baat
bii heeft, omdat het hem inzicht geeft in ziln dagelijks handelen. Hij kampt nog steeds met
veel spanningen, maar door middel van boeddhistisch denken en technieken kan hij er mee
omgaan. le ziet dat iemand hier het boeddhisme echt gebruikt als leidraad voor zijn leven en
handelen'.
Uitzending Hemelsbreed; 4, tt, t8 en
Zte ook gevangen is boedd h ist. n I

z5

februari om t5.oo, radio

5

zon 5 feb DHARMA DATINC

Lengte: z9 min.
NED 2 Al op jonge leeftijd werkte Annelies Penning als rechter. Maar haar behoefte om daadwerkeherholing zot rt feb Iijk iets te betekenen voor de medemens werd pas bevredigd toen ze relatiebem iddelaa r
10.oo uur, NED 2 werd. Als rechter scheidde ze echtparen. Nu zet ze zich juist in om mannen en vrouwen in
liefde te verbinden. Ze ontwikkelde een intuitieve bemiddelingsmethode en raakte tegelijkertijd meer en meer geinteresseerd in het boeddhisme.

'r3.55 uur,

Op een intensieve manier steunt Annelies haar clidnten. Ze leren meer over zichzelf; over
hoe ze in zichzelf maar ook daarbuiten liefde kunnen vinden. En dat de bereidheid om te
geven belangrijker is dan te willen nemen. Ook tijdens de 'proefperiodes' krilgen ze coaching. Annelies zoekt net zo lang totdat de ware gevonden is.
Annelies Penning mel Potticio Zatrepa tea r

Het leven eiste zijn tol: haar eerste man overleed toen ze nog iong was. Onlangs overleed
haar moeder, met wie ze een intense band had. Ondanks maar ook door deze tegenslagen
heeft ze meer geleerd over liefde, en het boeddhisme heeft haar hierbij geholpen.
www. boedd h istisc heo m roep.n l/d h arma-dating
Reg e: Ceorge SchoLrten ii
Iv1

i.e:

Annel es Pennirg, Corstance Penrrng, Patrcia Zarreparvar
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PenninE

zot n feb

12.23 UUr, NED 3

PAPA'S TANGO
bii z@PP KrND & KLEUR

Lengtei r5 min.

herhaling zat z5 feb Hannah is negen jaar en een dromer. Ze houdt van dansen en is ongeloofliik gek op haar
ro.r4 uur, NED 2 tango-dansende vader. Na de scheiding van haar ouders besluit haar vader terug te gaan
naar zijn geboorteland Argentinid. lnmiddels heeft Hannahs moeder een nieuwe lieve vriend

maar Hannah mist haar vader. Door tangomuziek te luisteren kan ze in gedachten toch met
hem dansen.

www.boeddh istischeom roep.nl/papas-tango
Temmink Ferd Stofmee, Julre
Blom /'scenario: Amar ns Rom<ema ,i procucent: N4arc Bary,/ car.era: lUartijn var Broekhuizen I gelrid: Bou<
Bouw:-eester / molltage: Her..an P. Koerts /' sound design: Marco Vet.raas f eiidredact e: Babeth N/. VanLoo / eer
Regle: Mic,riel van laar3ve d ,i met: Luc a A meida

co-prodL-rct e

van l]swater

l,swateri lmsi BOS
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Carron Fide Carc a Cortez
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Boeddha in de baies(z)

feb ZEN VOOR KIDS

6.3o u

HEIVIELSBREED

Arjan, een man van de wereld, vindt zichzelf
terug opgesloten in een klein hokje. Tijdens
zijn buitenlandse reizen heeft hij kennis
gemaakt met het boeddhisme en uit behoefte
aan zelfreflectie zoekt hii contact met een
boedd histisch geestel j k verzorger.
Column: Jotika Hermsen
Na r 5.oo uu r:

Zenleraar Jishin Hendriks vertelde jarenlang
verhalen aan kinderen tiidens de familieretraites van zencentrum de Noorderpoort.
Deze oude en nieuwe boeddhistische
vertellingen verschenen in het tijdschrift ZEN.
Nu zifn er een aantal gebundeld in Bij het
licht van de moan.

i

Boedd hazaal Volkenkunde
Tot 2oor stonden boeddha's uit verschillende
culturen buiten in de Leidse museumtuin en
later samen in een aparte'Boeddhazaal',

Menkveld over Borges

maar door renovaties raakten ze verspreid
door het museum. ln januari vond de opening plaats van een speciaal ontworpen
Boeddhazaal, waar alle boeddhabeelden weer
bij elkaa r kunnen staan.

Boeddha in de baies(t)

.)orge L0is Botges

Peter Meijwes spreekt met geestelijk
vetzot7et facco, die de gevangenen verlichting probeert te bieden bij 'het gewicht van
een lange stral en 'leven met een rugzak vol

Welke relatie had de vermaarde Argentiinse
literator lorge Luis Borges met het boeddhisme) Hij verklaarde zelf eerder christen te
zijn dan boeddhist maar tot verbazing van
schrijver en literair criticus Erik Menkveld
wijdde hif een belangrijke lezing, opgetekend
in zijn boek Zeven avonden, aan Boeddha.
Menkveld publiceerde op basis van zijn eigen
interesse in het boeddhisme en de lezing van
Borges in 2ooo het artikel 'Brief aan
Boedd ha'.

spijt'.
Colum n: Ferry van Haastert.

Na r 6.oo uur:
De crisis - kans of begin van het
einde?

r

zqt 1E feb IE LEVEN VEREENVOUDIGEN
5.oz - r 6.3o u ,le hebt een druk leven en wilt je richten op
HEiviELSBREED

Kan goed leiderschap het verschil maken in

Sonder Tideman

zot fl feb
- r6.3o u

r5.oz

HEIVELSBREED

Europa) ln hoeverre kunnen burgerinitiatieven zoals de Occupy-beweging daadwerkelijk een alternatief bieden voor de flnancidle
en economische crisisl Kan de crisis een
kans zijn of kondigt ze het begin van het
einde aan, zoals sommigen bewerenl Een
gesprek tussen ex-bankier Sander Tideman en
zenbeoefenaar Dirk Beemster.

leven vereen voud igen

?'

Schoonheid van dichtbii
Kunstfactor, de overkoepelende o rga n isatie
voor de amateurkunsten, onderzocht in hoeverre amateurkunstenaars zich laten inspireren door hun religieuze of spirituele
opvattingen. Op basis daarvan stelde Cijs
van Veldh uizen de tentoonstelling
'schoonheid van Dichtbil' samen, met werken

BORGES EN HET BOEDDHISME

van kunstenaars uit zes verschillende
religieuze stromingen, waaronder het boeddhisme.

Afgelopen naiaar verscheen de verzamelde
podzie van de Argentijnse schri.jver Jorge Luis
Borges. Minder bekend is dat Borges afflniteit
had met het boeddhisme. ln deze uitzending
gaat Nico Tydeman in op het boeddhistisch
geh a lte van Borges' gedichten.

Boeddha in de bajes (3)
Cor heeft in de gevangenis veel aan het boed'
dhisme gehad, maar eenmaal buiten wordt
hij weer helemaal overweldigd door zijn

De weg van Japan
Marjolein Steenveld fietste door lapan en
kwa m vooral tegenstel i ngen tegen: foeilelii ke
bed rijvente rreinen, beton en asfalt tegenover
de in nevelen gehulde tempels en perfecte
zentuinen. Caandeweg ontdekt ze'de weg
van,lapan', die anders is dan de westerse.
Dualiteit is voor.lapanners kanashimi: 'het
verru kkend wonderlijke en verdervend
rampzalige'.

wat echt voldoening geeft. Je hebt behoefte
aan innerlijke rust. Daarvoor kan ie terecht bij
Nynke Valk, die vanuit haar boeddhistische
achtergrond begeleiding en train ingen
aanbiedt rond de vraag'Hoe kan ik miin

dageliikse problemen, zodat het boeddhisme
er bij

I

in sch

iet.

Column: Lam Ngo.
Na r 6.oo uur:

Vragen aan de cybermonnik

RADIO
vervolg pag 4

Afgelopen december maakte de cybermonnik
zijn debuut op radio. Na dit succesvolle
optreden zal hij opnieuw (levens)vragen van
luisteraars beantwoorden.

r

zat 25 feb
5.o2 - r6.30 u
HEN4EISBRFFD

w
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DE PATER EN DE DHARMA

Boedd his me en po lit ie k
Hoewel Boeddha als jonge prins afstand
deed van zijn politieke macht en zijn
volgelingen opriep om zich verre te houden
van het aardse gewoel, werd hij al snel
geraadpleegd door Iokale politieke machthebbers. Na zijn dood werd het boeddhisme
onder koning Ashoka een politieke machtsfactor van belang - het begin van een lange,
vaak ongemakkelijke relatie tussen het boeddhisme en de politiek die voortduurt tot op
de dag van vandaag. Tom de Rauw geeft
begin maart een lezing over boeddhistische
politiek en politiek boeddhisme. Het startschot van een nieuwe serie over engagement,
navelstaarderij, staats god sd ienst, verzet en
maatschappijvisie vanuit boed d h istisch

Kees van den Muijsenberg voelde al heel jong

'roeping' en werd pater Capucijn. Na een
carridre in die kloosterorde had hij na eigen
zeggen eindelijk tijd om zich in de mystiek te
verdiepen. Via f eroen Witkam kwam hij
terecht bij Willigis Jeger. Vorig jaar ontving hij
autorisatie en is nu dus dharmaleraar, maar
ook nog steeds Ca puc ijn.
Boeddha in de bales (4)
Cerrit heeft TBS afgerond. Hij kan nog steeds
erg onrustig worden en moet dan vreselijk
zijn best doen om niet gewelddadig te
worden. Boedd h istisc he technieken helpen
hem

rbij.
Column: An newieke Vroom.
Na r 6.oo uur:
da

a

pe rs

pectief.

BOS RADIO: JORGE LUIS BORGES EN BOEDDHA
Vrij van herinnering en van verwachting,
Onbeperkt, ab;Lraci, L,ijna ioekomsiig,
ls een dode niet een dode maar de dood.

jorse Lui,

Zo begint het gedicht Wroeging om een dood van Jorge Luis Borges (r899-1986). Had Borges
affiniteit met het boeddhisme) Zijn noties van het nu en de eeuwigheid, van vergankelijkheid
en de aleph, het brandpunt waar heden, verleden en toekomst met elkaar versmelten - zijn
het toevallige raakvlakken met boeddhistische zienswijzen of heeft Borges zich daadwerkeli.jk
daarmee bezig gehouden) Deze vraag staat centraal in een uitgebreid gesprek met schrijver
Erik Menkveld, rr februari bij de BOS op Radio 5. Enkele jaren geleden publiceerde Menkveld
het artikel 'Briefaan Boeddha', waarin hij verslag doet van een avond in r977 in Buenos
Aires. Hij beschrijft hoe een spreker - Jorge Luis Borges - het podium beklimt en aankondigt
Borye\ dat die avond boeddhisme het onderwerp zal zijn.
Menkveld kwam op het idee voor zijn artikel door een essay (uit Borges' bundel Zeven avonden) dat over het boeddhisme gaat. Des te interessanter omdat Borges de thema's van deze
zeven hoofdstukken als zijn testament beschouwde.
ln dezelfde uitzending buigt zenleraar Nico Tydeman zich over Alle gedichten, de verzamelde
podzie van Borges die recentelijk in een nieuwe vertaling verscheen.
Hemelsbreed, tt februari om

15.oo

uur op radto

5

SILENT SNO w
Programmablad voor Vrienden
van de BOS

INHOUD
Silent Snow
Programma televisie

Programma radio

Op t 8 maart zenden we d e documentaire Silent Snow uit. Pipaluk,
een jonge Croenlandse vrouw maakt zich zorgen over de toekomst
van haar land: bestrild in gs m iddelen zoals DDT komen terecht in de
sneeuw en vergiftigen de Noordpool. Daar komen ze via de voed't
selketen in het eten terecht en vormen een serieuze bedreiging voor
2 de bevolking. Pipaluk ontdekt dat het probleem wereldwijd is. ln
3,4 Azie, Afrika en Zuid-Amerika praat ze met actievoerders die strijden
tegen het gebruik van DDT en andere bestrijdingsmiddelen.
Regisseur Jan van den Berg: 'lk ontmoette Pipaluk nadat ik in
Pi pa u k Knu d sen- Osterm a n n
Croenland materiaal had geschoten om te laten zien aan mogelijke
sponsors. Vlak voor de IDFA-premidre belde ze op. Of er nog kaartjes waren. lnmrddels was
ze getrouwd met een Nederlander en ze wilde graag een film over haar land zien. Pipaluk
was erg bezorgd en begaan met het milieu, en wou mee op pad om over de hele wereld te
onderzoeken hoe het probleem in elkaar zit. Overal waar we kwamen werd ze op sleeptouw
genomen door fantastische mensen die elk op hun eigen manier actie voerden tegen het
gebruik van deze schadelijke stoffen.'
I

Cybermonnik op de radio
Afgelopen maand praatte cybermonnik Maurice Knegtel weer op
de radio met luisteraars. Dat is
allemaal terug te horen op onze
website. Wilt u zelf op de radio in
gesprek met de cybermonniki
Kijk op

boeddhistischeom roep,nl

Chemische lobby
DDT en andere pesticiden, ook wel bekend als de 'dirty dozen', vormen de hoofdlijn in de
filrr,.7e wordcn nog steeds geproduceerd cn gebruikt, ook al zijn ze de meeste pesticiden

door de verschillende Stockholm conventies verboden. Van den Berg: 'ln lndia waren we bij
een van de fabrieken waar nog DDT wordt gemaakt. Het is ongelofelifk dat die daar nog
steeds staan. Mensen in de omgeving worden ziek en hebben allerlei lichamelijke klachten.
DDT wordt in veel landen in Afrika gebruikt om huizen te desinfecteren tegen malaria. Terwijl
malaria veel beter te voorkomen is zonder DDT. Maar het wordt nog steeds gebruikt omdat
de chemische lobby in Afrika beleidsmensen omkoopt. Na een paar jaar werkt het niet meer,
maar zijn de huizen gevaarlijk geworden om in te wonen. Winst op korte termljn is voor die
bedrijven belangrijker dan de gezond h eidseffecten voor mensen op lange termijn.'

iet a lleen pessimisme
'Tegelijkertijd zijn er overal mensen en organisaties die actie ondernemen tegen deze wereldwijde milieuvervuiling. ln Costa Rica worden de bananenplantages en huizen vanuit vliegtuiN

Bezoek Bhikkh uni Kusuma
De Sri Lankaanse Theravada-non
Bhikkhuni Kusuma bezoekt
Nederland. Van 23 tot 3r maart
leidt ze een vipassa na-retraite in
het Naropa instituut te Cadzand.
tinyu rl.com/kusu m a-cadzand

gen met gif besproeid, met kanker, onvruchtbaa rheid en impotentie als gevolg. Maar er zijn
ook boeren die op een alternatieve manier bananen verbouwen, zonder het gebruik van schadelijke stoffen. Dat vond ik belangrijk: laten zien dat er ook alternatieven zi1n, zodat het niet
alleen een pessimistisch verhaal wordt.'

Eigen bildrage
Silent Snow is niet een eenmalige film, maar een heel pro,f ect. 'Onze website is een follow-up
voor mensen die de film gezien hebben. Met informatie over wat je als consument kan
bildragen aan het milieu. Ook staan er korte films op over gerelateerde onderwerpen, zoals
de vele gifbelten die je in Oost-Europa nog hebt, soms pal naast een speeltuin. Daarnaast
zijn er Iinks naar organisaties waarmee we samenwerken zoals Creenpeace, Argus in Belgie
en het Zwitserse Biovision.'
De film had al veel succes op internationale festivals en in de bioscopen. Hij wordt nu ook
vertoond als voorlichtingsfi lm op scholen over de hele wereld. Deze maand gaat Silenl Snow
in premidre in de VS op het Environmental Film Festival in Washington.

www.silentsnow.org
Uitzending: zondag t8 maart,

13.55, Ned z. Herhaling: 24 maofi, 9.jo, Ned z
Naderhand te bekijken op onze website en op Uitzending Cemist

zon 4 mrt

Lengte:55 min.
DRIE IAAR, DRIE MAANDEN, DRIE DAGEN
'r3.53 uur, NED 2 Didier is in de veertig en meent dat hij alles heeft dat het leven kan bieden. Toch heeft er ook
herhaling zat 1o mrt altijd iets ontbroken om oprecht gelukkig te zijn. Volgens hem is er maar 6dn manier om dit
o9.3O uur, NED 2 op te lossen: zich terugtrekken uit de wereld en, wat Tibetaanse boeddhisten noemen, een
'drie jaar, drie maanden, drie dagen' retraite doen.

Zo lang laat hij zich opsluiten achter een hek ergens in de Franse Alpen. Samen met twaalf
anderen wil hij zich 365 dagen per jaar van 's ochtends tot 's avonds wijden aan spirituele
beoefening. De deelnemers slapen slechts enkele uren per nacht in een m ed itatiehoud ing, en
staan 's ochtends om vier uur op om deel te nemen aan de dagelijkse rituelen. Er is alleen
contact met de andere deelnemers, de verzorgers en de spirituele gids. Het enige dat ze van
de buitenwereld zien ziin bergtoppen.
Wat drijft iemand, een westerling nog wel, om deze radicale keuze te makenl Didier staat
vlak voor het cruciale moment waarop hij alles laat vallen: zijn partner, zijn huis, zijn vrienden, zijn familie en zi,jn 'vrijheid'. Hij denkt terug aan de maanden voor de retraite, zijn motivatie, zijn twijfels, zijn vastberadenheid en de moeilijkheden die hif ondervond door deze
keuze, die zo belangrijk voor hem was en die hem zo veel heeft gekost.

www.boedd histischeomroep.nl/drie-jaar-drie-maanden
Reg e: Nicolas Franik, Anouchka Lazarev

camera/geluid: N colas Franik

/

/

/

met: Didier Combds, Annie Vandemalle, Larna Denis Teundroup

montage: Aline Hervd

/

muziek: Leonzio Cobbi

met dank aanr Nicoias Cuiseppi, directeur van het Karma Ling lnstituut

/O

/

/

eindredact e BO5: Laet tia Schoofs

2or2 image lmpossible

zon 18 mrt SILENT SNOW

Lengte: 6omin.
NED 2 De witte vlaktes van de Noordpool zijn een uitgestrekt'niets'waarin slechts weinig mensen
herhaling zat 24 mtt of dieren weten te overleven. Maar de lnuit gemeenschap die er al eeuwen leeft wordt
09.3O uu r, NED 2 bedreigd door stille moordenaars. Bestriid in gsm iddelen uit de hele wereld verzamelen zich
hier onzichtbaar en de inwoners worden langzaam vergiftigd.
Pesticiden zoals DDT worden door middel van oceaan strom ingen en de wind naar het noorden gevoerd, waarna ze in de sneeuw en het voedsel van de lnuit terechtkomen, met
verschrikkelijke gevolgen.

13.55 Uur,

De jonge Croenlandse Pipaluk gaat op zoek naar de oorzaken van de vervuiling van haar

land.Ze reist naarAfrika, Zuid-Amerika en Azie, waar ze geconfronteerd wordt metdetegenPi pol

u

k

Kn u

dsen-O ste rmo

nn

strijdige belangen tussen kortetermijnwinst en duurzame oplossingen op het gebied van
landbouq industrie en gezo nd heid szo rg. Ondertussen doet klimaatverandering de glets,fers
smelten en wordt het ils 's winters onbetrouwbaar waardoor de jacht onmogelijk wordt.
www. boedd h istischeom roep. nl/silent-snow
Reg e/scr pt: Jan van den Berg

/

meti Pipaluk Knudsen'Ostermann, Ole jorgen Hammeken, Ciory Mollel e.a. /
E angovar Ranga, J llls Schriel / muzrek: Paul Oomens / rnontage:

camera: Viral Singh, jan van den Berg / ge uid:

Boris Everts, Srdian Fink, Steila vanVoorstvan Beest/ Eindredacte: BabethM VanLoo
coproductie met: Boeddhistische Omroep Sticht ng
Stichting

/

O 2oro drsFlLNy' / AS Fi m

/

/

Producent: drsFlLM

Boeddhistische Omroep

/

in

RADIO THEMAMAAND: BOEDDHISME EN GEWELD
'Niet doden', zo luidt een van de boeddhistische voorschriften. Maar is het boeddhisme
inderdaad louter vredelievendl ln de radioprogrammering van deze maand vormen geweld
en geweldloosheid de rode draad. Wat is bijvoorbeeld de relatie tussen boeddhisme en agressie in oosterse vechtsportenl Dat zo'n gereguleerde vorm van geweld ook weldadig kan zijn,
betoogt kendo-specia list Henk Oosterling die in Rotterdam met kansarme jongeren werkt.
Er is ook aandacht voor de weergave van de hel in therevad a-tem pels: vierendelen, levend
koken en ledematen afhakken worden er in geur en kleur verbeeld. Verder komt in een
studiodebat de vraag aan de orde hoe een n iet-vegeta rische boeddhist voor zichzelf het
onvermijdelijke dierenleed verantwoordt. Nog zo'n geweten s kwestie: kan een boeddhist in
het leger dieneni ln Amerika zijn de eerste boeddhistische aalmoezeniers gesignaleerd.
Hoogleraar transculturele psychiatrie Joop de Jong gaat in op de extreme zelfdestructie van
de Tibetaanse monniken die zichzelf in brand zetten. Ceweldloze communicatie is het onderwerp ln een gesprek met mediator Christiaan Zandt. Uiteraard ontbreekt niet de klassieke

vertelling over de ontmoeting tussen Boeddha en de moordenaar Angulimala, die als trofee
een ketting met de vingerkootjes van al ziln slachtoffers om de hals draagt. Het verhaal
maakt duidelijk dat we allemaal met agressie te maken kriigen. Hoe ermee om te gaanl
De mildheid waarmee Boeddha zijn tegenstander bejegent is even indrukwekkend als
ontroerend.

zot 3 mtt luDo vooR
r

5.oz

-
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EEN BETERE BUURT
Filosoof Henk Oosterling over de toepassing
van vechtsport bij maatschappelijke problemen. Op basisschool de Bloemhof in
Rotterdam-Zuid wordt naast koken, tuinieren
en filosoferen ook judo onderwezen.

r

zot 10 mrt HET NEERWAARTSE PAD
5.oz - r 6.3o u Het neerwaartse pad, Niraya of Naraka, zou
I,IEI,4[L5BREED

Een dominee op het kussen
Florus Kruyne werkt als remonstrants
predikant in Utrecht en beoefent al sinds de
jaren tachtig vipassa n am editatie. Hii is ook
mindfulnesstrainer en geeft voor de
remonstrantse gemeenschap in de regio
Utrecht regelmatig med itatiecu rs u ssen.
Binnenkort gaat hij met een groep cursisten
op retraite naar Bita in Roemenid.

Boekenrubriek: Nietsku nner
Hoe te leven in tijden van oorlog en chaos?
Dat is de hoofdvraag in een recent vertaalde
taoistische tekst uit de tijd van de Tangdynastie. Nico Tydeman over Wunengzi ol
Nietskunner.

Beoefening in krijgsten ue

Het verhaal van Angulimala

Angulimalo en Boeddha

je de boeddhistische variant van de hel
kunnen noemen. Wie tijdens zi.jn leven
willens en wetens kwaad heeft gedaan, gaat
er na zijn dood heen. ln Azie weet de gemiddelde gelovige precies welke kwelling bi.i
welke slechte daad hoort, maar in het Westerr
krijgt dit aspect nauwelijks aandacht.

Vechten is geweld en dus vechten boeddhis-

Op zoek naar de duizendste afgehakte vinger
voor zijn trofeeenketting komt seriemoordenaar Angulimala Boeddha tegen. Die
ontmoeting verloopt echter heel anders dan
verwacht. Niet alleen volgt er geen moord;
Angulimala wordt zelfs een nijvere beoefe-

ten niet. Vanwaar dan de groeiende populariteit van boedd histische vechtsporten)
De column is van,fotika Hermsen.
Na r 6.oo uur:

naar.

Andrew Peers op de keltische toer

De column is van Ferry van Haastert.

Andrew Peers was ruim twintig iaar trappist
en tevens betrokken bij Maha Karuna Ch'an.

Na r 6.oo uur:

Na een bezoek aan de Verenigde Staten

Luisteren met ie hart

noemde hij zich'keltisch boeddhistische bisschop van lerland', waarop de kerk hem dringend verzocht uit te treden. lnmiddels heeft
hij de Orde van de Verlangende Blik
opgericht.

Jan van Bolhuis beschouwt contemplatief
luisteren als training voor de zintuigen. Aan

de hand van muziek neemt hii de luisteraar
mee op zoek naar zuiver waarnemen.

Andrew Peers

RADIO
vervolg pog 4
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HOE GEWELDLOOS IS HET
BO EDDH ISM EI

Na r 6.oo uur:

Van de grote leven s beschouwelilke stromin-

Wie de bodh isattva-gelofte aflegt, spreekt de
wens uit alle wezens te bevrijden. Mooi,
maar om zelf te overleven zullen we andere
wezens van het leven moeten beroven, ook al
eten we misschien geen vlees. Een studiogesprek met vegetarische en vleesetende
beoefenaren.

Hoe bevrijdend is het eten van vlees)

gen heeft het boeddhisme de meest geweldloze reputatie. Aan Paul van der Velde de
vraag in hoeverre die reputatie terecht is.

Een ontwapenende glimlach

Poul von der Velde

Christiaan Zandt verzorgt trainingen en workshops over geweldloze communicatie.
Daarbij maakt hij gebruik van principes uit
boeddh istische trad ities.

zot

'Niet te losjes, niet te strak'
Rigpa Yeshe, onderdeel van de internationale
Rigpa-orga n isatie, legt zich toe op de

educatie van kinderen en jongeren. Een
reportage over een landelijke familiedag in
Amsterdam met als thema'Niet te losjes,

31

-
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GEWELD.
LOOS?
lmpliceert het boeddhistische principe van
non-agressie ook geweldloosheid ) Volgens

Chogyam Trungpa maakt een agressieve
benadering ons 'doof en blind'. Hoezo) Mary
Fahrenfort van Shambhala legt uit hoe het zit.

Koken bij Zen River

niet te strak'.
Columnist is Lam Ngo.

De kenners weten het al lang: voor een
perfecte, lapans geTnspireerde lunch moet je

bij Zen River zijn, want daar worden de
Na r 5-oo uur:

meest lichtvoetige, subtiele, smaakvolle
gerechten bereid. Een reportage uit de

Zen en de zingende vis
Citarist,lan Kuiper over zijn boeddhistische
inspiratie, zijn nieuwe voorstelling Zen en de

keuken.
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op zijn gitaarspel. 'lk heb ontdekt dat de
beste muziek gemaakt wordt zonder inbreng
van het ego.'

zat
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5.o2
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Wat doe je als boeddhistische ouder als je
zoon thuiskomt met Monhunt 2, een computergame vol moord en doodslag)

Het boeddhisme leert volgens Kees Klomp
hoe de waanzin van het herhalen van
samsara kan worden bedindigd: door onwetendheid op te heffen. ln het boek
Karmanomics koppelt Klomp zijn ervaring als
beoefenaar aan ziin expertise als marketingen m an agem entadviseu r.
Na r 6.oo uu

Boeddhist in het leger, kan dat?

Als protest tegen martelingen door paramilitairen hebben enkele Tibetaanse monniken

Hoe kun je als boeddhist werkzaam zijn in
de oorlogsind u strie) We vragen het aan
aalmoezenier Thomas Dyer, die sinds zooS
werkzaam is in het Amerikaanse leger.
Kunnen we ook bij onze eigen krijgsmacht
boeddh istische geesteliik verzorgers

zich onlangs in brand gestoken. Joop de
Jong, hoogleraar culturele en internationale
psychiatrie, over de politieke achtergronden
en ethische implicaties van zelfoerbranding in
Tibet.
De column is van Annewieke Vroom.
Annewieke Vtoom

r:

Zelfverbranding in Tibet

verwachten

I
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LEVE DE CRISIS!

Programmablad voor Vrienden

van de BOS

Deze maand op televisie bii de BOS: de docu mentaire Leve de Crisis!
Regisseur Anne Kleisen vertelt waarom ze in dit programma laat zien hoe je constructief om
kan gaan met de economische crisis.

IN HOU D

crisisl
televisie
Program ma radio
Leve de

I

Program ma

2

Hoezo leve de crisis2

3,4 lk wil graag een tegengeluid geven en de posi-

tieve kant van de crisis belichten. Het gaat niet
goed met de economie. Het is natuurlijk vreselijk
als je je baan verliest, of misschien wel je huis.
Maar we zitten er met ziin allen in, en we komen
er heus wel met zijn allen uit. Hoe je er tegenover staat is volgens mij allesbepalend.
Misschien kan ik hiermee in het klein bijdragen
Dalai Lama bezoekt Belgid in mei aan een mentaliteitsverandering.
Op z4 mei komt de Dalai Lama
\//te komen er in de film aan het woord?
naar het Yeunten Ling instituut in
het Belgische Huy, om de tempel
Kees Klomp, een rasoptimist. Hij kan heel
en het boeddhabeeld in te zegeaanstekelijk vertellen over hoe je in je bedrijf kan
Ant:. K;.t:.,1 '.r:,;:Ir, r. r:,'i )t\r,t,i irrhn
nen. Ook geeft hi.i een voordracht
uitgaan van medemenselijkheid en de verbondenover !iefdevolle vriende!ijkheid.
heid ,ran a!les en iedereen. Wanneer hij het vertelt klinkt het zo lcgisch dat je denkt: wssrom
www.dalailama-zor z-be
zou ik het anders willen?
Verder is er Joyce van Overbeek. Veel mensen houden het alleen bij woorden, maar zij is
iemand die er echt naar handelt. Ze heeft de woonwinkel Fair+Fair geopend met meubels en
Tronshuman op
andere spullen die gemaakt zijn in ontwikkelingslanden. Een groot deel van de winst gaat
drie festivals
terug naar de mensen die de spullen gemaakt hebben. Ook vertelt.f essica Mahn, partner bij
Vorig jaar zonden
accountancy en adviesbureau KPMC, over haar ideedn voor de zakenwereld. Zij probeert om
juist in die wereld, waar de economische crisis mede is ontstaan, iets te veranderen. Ze keert
we de korte documentaire
zich niet af van dat systeem, maar duikt er juist in. Met de vraag: wat kan ik hier verbeterenl
Transhuman uit.

Hij is nu geselecteerd voor maar
liefst drie Eu ropese filmfestivals.
www,tra ns h u mandoc.com

Zit er een boeddhistisch element in een relativerende ktlk op hel doemdenken2
Alles is vergankelijk, alles gaat voorbij. f e kunt je blind staren op een zwart gat omdat je je
baan kwift bent, maar het leven gaat door. Wat ook belangrijk is, is dat alles en iedereen met
elkaar verbonden is. Dat is een wet van de natuur, en dat is hoopgevend. Op dit moment is
er een neerwaartse spiraal. Heel veel mensen kunnen er niks aan doen dat we in een economische crisis zitten, maar ze ziin er wel de dupe van. Maar als er meer mensen wakker
worden komt er meer bewustzijn, en kan iedereen op die golf meeliften.
Hoe kunnen we zelf iets doen aan de crists?

Door je houding ten opzichte van de crisis kun je er optimistischer uit komen. lk denk dat
iedereen gelukkig wordt van zich verbonden voelen. Als je het nieuws leest, kun je soms het
gevoel krijgen: 'wat voor monsterlijke types bevolken deze wereld, die alleen maar graaien en
aan zelfuerrijking denkeni' Maar tegelijkertijd ziin er ook heel veel mensen bezig om op een
gezonde basis te ondernemen, en dat helpt ons allemaal.
Uitzendtng Leve de Cr s

st.:

zondag t5 april. t4.oo uur, Ned z. Herhaling: zt april. o9. jo uur

zon 8 apr ALS DE DOOD

Lengte: 5o min.
4.OO U U r, NED 2 Miron Komarnicki is ondernemer in de muziekindustrie en gelukkig getrouwd met Herma.
herhaling zat 14 apt Samen hebben ze een zoontie van viff, Zoran. ln 2oo9 krilgt Miron de diagnose ALS, een
o9.3O uur, NED 2 dodelijke neurologische aandoening waarbij de gemiddelde levensverwachting drie jaar is.
Hil heeft nog nooit van deze ziekte gehoord. ALS zorgt ervoor dat er steeds een nieuwe
spierfunctie uitvalt. De vraag is steeds: welke, en hoe vitaal belangrijk is deze?
Over een periode van anderhalf jaar zien we wat ALS met Miron en zijn omgeving doet.
Samen met Herma en zijn hechte vrienden zoekt hij naar de beste manier om m€t ziin
vooraa ngekond igde dood om te leren gaan. Dit vergt een groot aa n passingsvermogen. Bij
Miron thuis groeit een heel bedriff om hem zo lang mogelijk in leven te houden.
Tegen alle verwachtingen in haalt Miron ziln vijftigste verjaardag. Om dit te vieren en om
ALS meer naamsbekendheid te geven, organiseren zijn vrienden een feestelijke avond met
Mircn mel zijn zoon Zorun optredens van vrienden uit de muziekwereld, onder wie Xander de Buisonj6, Berget Lewis,
Candy Dulfer en Marlayne Sahupala.
Naarmate de tijd verstrijh wordt het'gericht zijn op een naderend einde' meer en meer een
gericht zijn op de kwaliteit van leven. Een leven in het hier en nu, een ode aan het leven, de
'I

vriendschap en de liefde.
www.boedd h istischeom roep.nl/als-de-dood
Regie/scenario: julia Strijland

/

mett Miron, Herma en Zoran Komarnicki, Olivier van Mierlo, Hendrik Creven, Dirk

Jan Renee, Eshter van der Aa e.a.

zon

15

apr LEVE DE CRISIS!

'l4.oo uur, NED 2
herholing zat 21 apr
IO.OO

UU

Lengte: 30 min.

We worden aan alle kanten bang gemaakt en opgehitst door berichten over de financidle

crisis. Het gaat slecht met Nederland, Europa en de wereldwijde economie. Je kunt natuurliik

r, NED 2 van narigheid in je schulp kruipen en een winterslaap houden totdat het ergste voorbil is.

Lisetle Krettchet cn Cecnje Couwenbergh

Maar de personen in deze documentaire doen het tegenovergestelde. Ze vragen zich af: Hoe
zijn we in deze sltuatie terecht gekcmen) Wat kan ik doen om het te verbeteren) Wat is de
essentie van het probleeml
Duurzaam onderneemster loyce van Overbeek zette haar winkel Fair + Fair op. Jessica Mahn,
partner bij accountancy en adviesbureau KPMG, maakt zich hard voor spiritueel leiderschap
in het bedrijfsleven. Schrijfster en boeddhiste Geertje Couwenbergh pleit voor hartelijkheid
als oplossing voor alles. Ook boeddhistisch marketing- en man agement-adviseu r Kees
Klomp en de bezoekers van studentenevenement Happy Chaos steken hun kop niet in het
zand. Ze zien de crisis als springplank naar een samenleving die gebaseerd is op

menselijkheid, hartelijkheid en duurzaamheid.
www.boedd h istischeom roep.nl/leve-de-crisis
Regie: Anne Kleisen
Rolahd wiechert en Kecs Klomp

/

met; Kees Klomp, ,essica lvlahn, Ceertje Couwenbergh, loyce van Overbeek e.a.

zon 29 aPr lK BEN, DUS lK MOET
l4.oo uur, NED 2

- deel een

Lengte: 30 min.

Veel vrouwen worden van kinds af aan geprogrammeerd om aardig en lief te zijn. De

herhaling zat 5 mei moderne westerse vrouw vindt vaak dat ze zich van deze opdracht heeft vrijgevochten, maar
ro.oo uu r, NED 2 is dat wel echt zol
Anneloor van Heemstra maakte een driedelige persoonlijke documentaire over de vrouw van
nu, die op alle fronten de leukste, de beste, de slimste, de coolste, de liefste en gelukkigste
wil zijn.

Anneloor von Hecmslra mel kindercn

Met een knipoog en de nodige zelfspot gaat Anneloor op zoek naar zichzelf te midden van
haar stressvolle bestaan. Ze is echtgenote, moeder van twee kleine kinderen en sociaal dier.
Al enige tifd kampt ze met ernstige vermoeidheid sverschijn selen en duizeligheid. Van haar
huisarts kriigl ze te horen dat ze mogelijk tegen een burnout aanloopt als ze niet per direct
rust neemt. Dat is het begin van een persoonlijke zoektocht die haar langs vriendinnen,
zusjes, haar ouders, therapeuten en boeddhistische leraren voert. Waarom levert het streven
naar geluk toch zoveel stress opl

wwwboedd histischeomroep.nl/ik-ben-d us-i k-moet
Regie: Anneloor van Heemstra

/

met: Yowon Choi, Christina Feldman, Karin Rekvelt e.a.

BOS RADIOSERIE: HET GELOVEN VOORBIJ
Christelijke boeddhisten aan het woord

6 aJleveringen
RADIO

5

april en mei

De meeste westerse boeddhisten hebben hun wortels in het christendom. Met name in de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw keerden veel gelovigen zich van de kerk afom in
het oosten te zoeken naar nieuwe wegen en inzichten. Sommigen maakten de overstap naar
het boeddhisme. Anderen bleven geworteld in het christendom en integreerden de nieuw
gevonden inzichten met hun eigen religieuze achtergrond.
Prominente christelijke boeddhisten vertellen over de vragen die ze destijds hadden. Vragen
waar de kerk geen antwoord op kon geven. Wat ontbrak er in de eigen traditie en wat deed ze
op zoek gaan) Vonden ze wat ze zochtenl Wat zijn de belangriikste inzichten die zij ontlenen
aan hun zoektochtl Hoe hebben zij de tegenstellingen tussen beide tradities - die soms zo
radicaal van elkaar lijken te verschillen - met elkaar in evenwicht kunnen brengen) En waar
blijken die verschillen onoverbrugbaar te zijn)
ln de serie Het geloven voorbij worden kernbegrippen uit de christeli.lke en boeddhistische
traditie tegenover elkaar gezet. De volgende thema's vormen de gespreksonderwerpen:
'Lijden of verlossing', 'Cod of non-theTsme', 'Genade of eigen vera ntwoordelijkheid', 'Hoop
of inzicht', 'Liefde of compassie', 'Meditatie of contemplatie', 'Eenheid of dualiteit' en
'Verlichting, omvorming en bevrijding'.
J ea

zqt 7 apr
r 5.oz - r 6.3o u
HEMELSBREED

nette

We rkhov

e

n

(p

rogra m m a m a ker)

HET GELovEN VooRBlf (r)
ln deze eerste aflevering van een zesdelige
serie (zie hierboven) spreekt ch'anleraar Ton
Lathouwers over het lijden ofverlossing.

zat 14 oPr IN MEMORIAM
r

5.oz

-

r

6.3o u

HEM ELSEREED

FRITS STAAL

ln februari overleed filosoofen Azi€kenner
Frits Staal. Hij was wereldwijd bekend
vanwege zijn baanbrekende werk over het
Sanskriet, Vedische rituelen, mantra's en de
studie van de mystiek. Een portret van deze
markante wetenschapper.

lntegrale zen
lzen is een initiatief van Maurice Knegtel,
gericht op de integratie van zen in het
dagelif ks leven en omgekeerd. Zijn nieuwe

Ftits Staal

boek lntegrale zen bevat beschouwingen over
zen, de vier edele waarheden en ons dagelijks
leven als spirituele oefening.

Boekenrubriek: Exploring Mysticism
Ook in de boekenrubriek een hommage aan
Frits Staal. Deze was van mening dat alles
onderwerp kon zijn van weten scha ppelijk
onderzoek, inclusief 'subjectieve' terreinen
als religie. Nico Tydeman bespreekt een van
zijn bekendste werken, Exploring mysticism uit

De mooiste h aiku
Haiku's zijn razend populair in lapan. ledere
maand worden er wel 8o.ooo gepubliceerd in
ruim 5o verschillende tijdschriften. Deze

1975.

Het geloven voorbij (z)

maand verscheen het boek De mooiste
)apanse haiku's, Deel z.

Een gesprek met filosoof llse Bulhofover god

of non-theTsme.
De column is van Ferry van Haastert.

De column is van Jotika Hermsen.
Na t 5.oo uur:

ls non-agressie altijd geweldloos)

Na t 5.oo uur:
Tweemaal de dood

lmpliceert het boeddhistische principe van
non-agressie ook geweldloosheid) Volgens

Twee Amsterdamse musea wijden tentoon-

Ch<igyam Trungpa maakt een agressieve

benadering ons 'doof en blind'. Hoezo) Mary
Fahrenfort van Shambhala legt uit hoe het zit.
ChOgyont Ttungpo

RADIO
vervolg pag 4

stellingen aan de dood. ln museum Tot Zover
laten kunstenaars zien hoe de dood een
perspectiefop het leven biedt. De Chinese
kunstenaar Xu Bing maakte een indrukwekkende installatie van stofdat op 9/rr
neerdwarrelde op Ground Zero.

Het Tropenmuseum pakt uit met een
overzicht van verschillende vormen van rouw
en herdenking: de Dood Leeft. Bij een
Tibetaanse I uchtbegrafenis wordt de
overledene aan stukken gesneden en aan de
gieren gevoerd.

zat
r

21

apr TIM HAARLEMMER

2E qpt SYDNEY LEYENHORST IN HET
DON KER
r 5.oz - t6.3o u

zot

HEMELSBREED

het trainingscentrum Kenkon in Wageningen,
kreeg voor zijn vijftigste verjaardag een vierdaagse retraite in het pikkedonker aangeboden. Twee keer per dag kreeg hil een
maaltijd, op willekeurige tijden, zodat de
desoriEntatie compleet was. Wat had hij te
zoeken in de d u istern is ?

OVER DE CRISIS

5.oz - 6.3o u De jonge econoom Tim Haarlemmer staat
kritisch tegenover de huidige zelfdestructieve
HEM ELSBREED
'business ideology', waarin alles draait om
aandeelhouderswaardevermeerdering.
Volgens Haarlemmer zijn bedrijven machtige
instrumenten waarvan we ons telkens moeten
aforagen wat hun doel is: geld vermeerderen
of een maatsch appelijke rol vervullenl
r

Tim Hoarlemmer
mel Al Core

Ongelilkheid in het boeddhisme
Vrouwen hebben binnen veel boeddhistische
tradities een ondergeschikte rol en kunnen
veelal niet toetreden tot een kloosterorde.
Vrouwen die wel non worden, hebben het
daar niet zelden heel moeilijk. Een vrouw die
al vijftig jaar non is, staat in de rangorde
binnen een theravadaklooster lager dan een

Sydney Leyenhorst, drijvende kracht achter

werk van Hans Thomo

Ged roomde landschappen
ln het Van Cogh museum loopt een tentoonstelling over het werk van de symbolisten,
kunstenaars die eind rgde en begin zoste
eeuw in hun werk dromen, visioenen en de
werkeli jkheid achter het zichtbare probeerden
uit te drukken. Daarbij was voor het eerst ook
het boeddhisme een inspiratiebron.

Het geloven voorbij (4)
Een gesprek met Jotika Hermsen (ooit

katholiek non, tegenwoordig boeddhistisch
non en vipassan a-leraar) over liefde of
compassie.

innoe rnrnnpliilrp narrirp /ip ne< i< inoairaden.

De column is van Annewieke Vroom.

Het geloven voorbij (3)
Diana Vernooii (filosoof, manager en voorgangster) vertelt over hoop of inzicht.

Na r 5.oo uur:

Columnist is Lam Ngo.
Na t 5.oo uur:

Bellen met de cybermon nik
ledereen die onze website wel eens bezoek,
weet dat de cybermonnik vragen van bezoekers beantwoordt. Op de radio gaat de cybermonnik nu ook persoonlijk in gesprek met
luisteraars die hem een kwestie willen voorleggen.

Frances-Marie

U

itti

De Amerikaanse celliste en componiste

Frances-Marie Uitti, sinds vele jaren een
belangrijke figuur in de wereld van de hedendaagse muziek en de vrije improvisatie,
houdt zich sinds enige tijd serieus bezig met
het boeddhisme en zet in voor de Bhutan

Music Foundation, die muzikale activiteiten
en muziekonderwijs in Bhutan stimuleert.

MEI zorz
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van de BOS
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Niemand is perfect
Programma te levis re
Program ma radio
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IEMAN D IS PERFECT

Waarom levert de zoektocht naar geluk toch zo veel stress opl ln het drieluik Doen en loten
(voorheen lk ben, dus ik moet) gaat documentairemaakster Anneloor van Heemstra op zoek
naar een oplossing voor haar dreigende burnout. Ze spreekt onder andere wetenschapper en
mindfulnesslerares Yowon Choi. Voor de BOSwijzer vertelt ze over haar onderzoek naar de
1
2,3 uitwerking van geluk op mensen.

3,4

Bezoek Sogyal Rinpoche in

Nederland

Waor gaat uw onderzoek over?
lk wil weten of je aan mensen kunt zien hoe gelukkig ze zijn. Proefpersonen kijken naar
foto's van verschillende mensen en beoordelen hoe gelukkig ze eruit zien. Uit het onderzoek
blijkt dat beoefenaars van mindfulness-meditatie er gelukkiger uit zien dan n iet-beoefen aa rs
die net op vakantie zijn geweest.

Woensdag z
mei geeft
Sogyal Rinpoche
een lezing op
Ziet u zelf hoe de zoektocht naar geluk stress oplevert?
het Awake
Net als het najagen van een goede baan, een partner, geld en een
jongeren event
auto, is gelukkig zijn een doel op zich geworden. Wanneer iets een
in Amsterdam. Van 3 t/m 6 mei
doel wordt in je leven volgt er automatisch stress om dat doel te
leidt hij een retraite in Conferentie- bereiken. Maar'gelukkig'zif n is niet een doel voor de toekomst.
oord Amstelborgh te Du ivend recht. Celuk kun je in ieder moment, dus ook hier en nu vinden.
www. rigpa. n I

Hoe kunnen mensen hun drukke bestoan leiden zonder gestrcsst
Boed d histisch

F

il

mfestiv o I

Maastricht
6 tot en met r 3 mei vindt het

le raken?
Er is geen magische pil of methode om alle problemen in een keer op te lossen. Alles kost

zesde Maastrichtse Boeddhistisch
Filmfestival plaats. N aast boeddhistische films is er een expositie
en een lezing over Tibetaans boedd histische meditatie.

tijd en gaat stap voor stap. Maar het is belangrijk om jezelfte accepteren zoals je bent. Het
is okd om gestresst te zijn. Niemand is perfect. Als je vindt dat je teveel vera ntwoordelijkheden hebt, kun je een p rioriteiten lijstje maken om inzicht te krijgen in wat het belangrijkst
is. Ook is het belangrijk om in te zien dat we altiid de hulp van anderen kunnen vragen. En
tenslotte: gun jezelf soms vrije ti1d. Zelfs zonder internet oftelefoon. Dat geeft een hoop rust
en ruimte. Wanneer je niets doen te saai vindt, kun je misschien proberen om aandachtig.je

www.tibetaa

adem haling te observeren.

n s-

boed d hisme.eu

Daloi Lama bezoekt Belgii
Op z4 mei
komt de Dalai
Lama n aar
het Yeunten

Ling instituut in
het Belgische Huy, om de tempel
en het boeddhabeeld in te zege.
nen. Ook geeft hil een voordracht
over I iefdevolle vriendelijkheid.
www.d ala ilama-zor z. be
The

future

we wont
Volgende maand

Voelt u zich weleens gestrcsst, en werkt bovenstaande methode don altijd?
Hoe langer ik meditatie beoefen, hoe minder stress ik ervaar. Er zijn natuurlijk wel eens
stressvolle momenten. Dan komen er sterke emoties naar boven zoals woede, verdriet of
angst. Het beste is om die gevoelens te accepteren. Laat de tranen komen wanneer je moet
huilen, dat lucht op. Emoties en stress zijn vergankelijk. Ook probeer ik de situatie van de
andere kant te bekijken. Stress maakt onze geest vaak blind voor de realiteit: alles lijkt zo
donker en frustrerend. Maar er is altiid een positieve kant. Bijvoorbeeld het feit dat je van
iedere situatie ku nt leren.

Kunt u zelf zien hoe meditatie mensen tronsformeert?
Als onderzoeker en meditatieleraar heb ik ondervonden dat meditatie iemands leven echt
kan veranderen. Het is niet onmogelijk om een gelukkiger mens te zijn, maar je moet er wel
iets voor over hebben. Mindfulnessmeditatie kun je leren en oefenen, maar het is geen
magische pil. le moet het beoefenen om er de vruchten van te plukken.

aa ndacht voor
ve
wont,
een internatio- IJitzending deel t: zaterdag 5 met, o9.55, neo z; deel z: zondag
future
naal project om de wereld te
deel j: zondag 2/ met 14.oo, NED 2.
verbeteren. Pak uw smartphone en
stu ur een filmpje: www.boeddh istischeomroep. n l/tfww

The

tj

mei t4.oo, Nto z;

zAt 5 flt?i

therhalingl
09.55 uur, NED 2

DOEN & LATEN deel

r:

coNTRoLE

Lengte: 3o min.

Veel vrouwen worden van kinds af aan geprogrammeerd om aardig en lief te zijn. De
moderne westerse vrouw vindt vaak dat ze zich van deze opdracht heeft vrilgevochten, maar

is dat wel echt zol Anneloor van Heemstra maakte een driedelige persoonlijke documentaire
over de vrouw van nu, die op alle fronten de leukste, de beste, de slimste, de coolste, de
liefste en gelukkigste wil zijn.
Met een knipoog en de nodige zelfspot gaat Anneloor op zoek naar zichzelf te midden van
haar stressvolle bestaan. Ze is echtgenote, moeder van twee kleine kinderen en sociaal dier.
Al enige tijd kampt ze met ernstige vermoeidheidsverschijn selen en duizeligheid. Van haar
huisarts krijgt ze te horen dat ze mogelilk tegen een burnout aanloopt als ze niet per direct
rust neemt. Dat is het begin van een persoonlijke zoehocht die haar langs vriendinnen,
zusjes, haar ouders, therapeuten en boeddhistische leraren voert. Waarom levert het streven

Anneloor von Heemstru met kindercn

naar geluk toch zoveel stress opl
Let op: deze serie werd in de vorige BOSwijzer aangekondigd als lk ben dus ik moet, maar de
titel is veranderd. Excuses voor de mogelijke verwarring!

www.boedd h istischeomroep.nl/doen-en-laten
Reg e: Anneloor

var Heemstra

zon 13 me, DOEN & LATEN deel 2:

Lengte: 3o min.
SUCCES
geinteresseerd,
gelukkig,
in
ledereen
lijh
overal
maatstafvoor
geluk
geworden.
Succes
is
een
4.oo
herhaling zat rg mei heeft humor, gaat uit en op websites als Facebook wordt het allemaal uitvoerig gedoculo.oo uur, NED 2 menteerd. Wat je er niet leest is dat ddn op de tien mensen een burnout krijgt van de druk
van 'alles willen en kunnen'. Waarom proppen we onze dagen (en nachten) zo vol met alles
wat we moeten van onszelf, en is er een alternatiefl
www. boedd histischeomroep.nl/doen-en-laten
'r

uu r,

NED 2

Regie: Anneloor van Heemstra

ma 27 me, ANATOMIE VAN EEN MOORD
20.25 UUr, NED 2

Lengte: 7o min.

Regisseur Joop van Wijk maakt een reconstructie van de moord op ziin schoonzus. Op een
donderdag in februari, twaalf jaar geleden, krilgt de vrouw van Van Wiik te horen dat haar zus

wordt vermist. Een maand later blijkt ze te ziin vermoord. Ze is met elf bif lslagen om het
leven gebracht. Door - zo blijkt - haar echtgenoot. De dader bekent en wordt berecht.
lnmiddels heeft hij zijn slral uitgezeten. De zaak lijkt daarmee afgerond. Maar voor de
betrokkenen voelt dat anders.
Hoe is het gebeurd) Hoe heeft het kunnen gebeuren? Dader, familie, vrienden en politie
komen aan het woord. Niet om de rechtszaak over te doen oftot een eensluidend oordeel te
komen, maar om recht te doen aan de complexiteit van motieven en emoties die met zo'n
gezinsdrama gepaard gaan.

www.boeddhistischeomroep.nl/anatom ie-van-een-moord
Regie: ]oop van Wiik

zon 27 met DOEN & LATEN deel 3: vRt,HEID

Lengte: 30 m in.

'l4.oo uur, NED 2 Nooit eerder waren mensen zo vrij om te kiezen als nu. Waarom voelen we ons dan toch
herhaling zot z juni vaak gevangen in alle verpllchtingen van ons (sociale) levenl Anneloor van Heemstra gaat oP
'lo.oo uur,

NED 2

retraite in Zwitserland en spreekt vipassana-lerares en schrijfster Christina Feldman. Ook
vraagt ze haar vrienden en familie: wat is vrijheid eigenlijkl

www.boeddhistischeomroep.n l/doen-en-laten
Regie: Anneloor van Heemstra

zon 27 met TOON DERS DEN KRAAM

Lengte: 5o min.

t8.45 uur, r.reo z Marten Toonder is de belangrijkste stripmaker van Nederland. Dit jaar is het honderd jaar
herhaling vrij r juni geleden dat hij werd geboren. Een portret van de grote verhalenverteller door journalist en
r4.53 uu(

NED 2

programmamaker Hans Polak. Toonder leek in verschillende werelden leek te leven: de
praktische en de magische. ln hoeverre haalde hij zijn inspiratie uit de I Tjing en het boeddhisme, de astrologie en de werken van Gustav Jungl
Een zestal vertellers onder wie zoon Eiso Toonder, Toonders leeding Dick Matena, zijn

Zoon Eisa

biograaf Wim Hazeu en uitgever Hans Matla schetsen het meerkantige karakter van de
schepper van figuren als Tom Poes, Wammes Waggel, professor Sickbock en Bulle Bas.
Toonder is door sommigen een visionair genoemd. Hij was in ieder geval iemand die een
(0 op de Toonderexpasitie in grote invloed heeft gehad op de taal, op de letterkunde en het op volwassenen gerichte
hel Lettetku ndig Mut.um
beeldverhaal.
www.boeddhistischeom roep. n l/toonders-denkraam
Regie: Hans Polak

'r

zat S mei
5.o2 - 16.30 u
HEMELSBREED

Willem

BOEDDHTSME EN SJAMANTSME
Het Tibetaans boeddhisme is sterk belnvloed
door het sjamanisme. Bij Shambhala en B6n
probeert men die invloeden te verwerken in
een moderne boeddhistische praktiik, ook in
het Westen. Hoe wordt daar vanuit het
sjamanisme tegen aangekekenl Daarover
Willem Voois, filosoof, hu man istisch
raadsman en kenner van het sjamanisme.

zot t2 mei
- r5.3o u

'r5.o2

HEI\4ELSBREED

Nico Tydeman bespreekt deze maand geen
boek maar een bibliotheek. Hij bezoekt de
Biblioteca Filosofica Hermetica
inAmsterdam, waar oprichter ,oost Ritman
tekst en uitleg geeft.

Het geloven voorbij (6)
Tot besluit van de serie Het geloven voorbij
een gesprek met monnik en zenleraar Jeroen
Witkam over verlichting.

Vaais

Het geloven voorbij

TYDEMAN IN DE HERMETICA

(5)

De meeste westerse boeddhisten hebben hun
wortels in het christendom, maar hebben
zich daarvan afgekeerd om in het Oosten op
zoek te gaan naar nieuwe wegen. Wat ontbrak
er in de eigen traditiel Vonden zij wat ze
zochten) ln deze aflevering monnik en zenleraar Jef Boeckmans over meditatie en
contem platie.

Boeddha weer compleet leverbaar!
Het leven von Boeddha, in mangavorm
opgetekend door Osama Tezuka, verscheen
in zoo3 voor het eerst in Nederland. Nu is de
serie van acht kloeke delen opnieuw
uitgebracht. Leuk voor de kinderenl Wat vindt
de meesterl
Column: Jotika Hermsen.

De geboorte van Boeddha
We gingen op zoek naar verhalen over de

Na r 6.oo uur:

geboorte van Boeddha, die heel wat

lrdne Kyojo Bakker over haar
transmissie

overeenkomst blijken te vertonen met de

ln zooz was lrdne Kyojo Bakker al door
Genpo Merzel Roshi erkend als dharma.
houder en bevoegd om op te treden als
assistent-leraar. Onlangs ontving zij dharmatransmissie van foan Halifax Roshi en werd
daarmee diens derde opvolger.

verhalen over de geboorte van Christus.
De column is van Ferry van Haastert.
Na t 6.oo uur:

lnterview Rob Preece
De Engelse psychotherapeut en boeddhistisch leraar Rob Preece studeerde bij grote
meesters uit Tibet en lndia, maar behaalde
ook een graad in de westerse psychologie.
Tijdens een tweedaags seminar in
Wageningen legde hij onlangs de nadruk op
de dynamiek tussen psychologische gezondheid en spirituele ontwikkeling.

RAD!O
vervolg pag 4

zat 19 mei wAT rs wrjsHErD?
r 5.o2 - r 6.30 u Wijsheid is dat le het uiteindelijk niet weet,
HEMELSBREED

maar jezelf in het besef daarvan openstelt
voor het wonder van het bestaan. Het is dus
niet een kwestie van weten, maar een kwestie
van doen: de totale aanvaarding van dat
mysterie. ln dit wetende niet-weten bloeit je
hart open. Aldus filosoof Jan Bor in zijn
nieuwe boek Wat is wijsheid?

Een kuub verbroken stilte
Sarah van Sonsbeeck is een beeldend kunstenaar met een thema: de stilte. En met humor,

Ohe Cubic

want nadat de glazen kubus die'One Cubic
Meter of Silence' heet door een jongeman
met een baksteen was bewerkt, doopte ze het
kunstwerk om tot'One Cubic Meter of
M.tet of Broken Silence.' Een gesprek over stilte.

De dood van Boeddha

Zen in China
Op 5 mei wordt de nieuwe zendo van Zen
River in Uithuizen feestelijk geopend en
ingezegend door twee jonge abten van
zentempels in China.
Column: Lam Ngo.

Ceboorte, verlichting en dood van Boeddha
wordt op dezelfde dag gevierd. Verhalen over
geboorte kwamen al ter sprake, maar die
over de dood nog niet.
Column: Annewieke Vroom.
Na i 5.oo uur:

Na r 6.oo uur:

De Dalai Lama, een profiel
Naar aanleiding van het bezoek van de Dalai
Lama aan Belgi€ praten we met een aantal
Nederlanders die met de Tibetaanse
geestelijke leider hebben samengewerkt. Wat
is hun indruk van en hun visie op de persoon
en de zaak waar hii voor staatl Welke problemen moeten bij elk bezoek weer overwonnen
worden )

zat zG mei BOEDDHA Btl
'r

5.o2

-

r

6.30 u
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DE BOSBAAN

Begin mei verscheen het boek Boeddho
notuur - lente, met impressies van drie maanden wandelen door de rietlanden van het

Amsterdamse Bos. Voor schrijfster en
zenbeoefenaar Annemiek Deerenberg staat
boeddhanatuur voor 'het grote mysterie'dat
een mens in zichzelf kan beleven, niet alleen
tijdens het mediteren maar ook in de
ontmoeting met de natuur. Daarom een
wandeling met de schrijfster door haar inspiratiebron: de rietlanden van het Amsterdamse
Bos.

Wie predikt het ware boeddhismel
ln r994 werden bij Ghandahara in Pakistan
boeddhistische boekrollen gevonden uit de
eerste eeuw voor Christus, ouder dus dan de
geschriften in het Sanskriet en Pali die tot
dusver als brontekst werden beschouwd. En
wat bli,iktl Uitspraken van de Boeddha
werden ook toen al verschillend geTnterpreteerd. Hoe zinvoi of zinioos is de zoektocht naar de ware betekenis dan nog) Een
studiodebat met Varamitra, Andr€ van der
Braak en M atth ils Schouten.

THEMA: DE DOOD

Programmablad voor Vrienden
van de BOS

IN HOUD
Thema: de dood
Programma televisie
Bodhitv
Themamaand radio
Programma radio
Bezoek

2,

t
j
4
4
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)igme Losel Wangpo

De zevende Dzogchen Rinpoche

Jigme Losel Wangpo bezoekt
Nederland op 12, 14 en r5 juni. Hij
geeft het onderricht 'Echt geluk
vraagt om wijze beslissingen'.
www.s hen pen nederla nd,org
Tekenoars over Toonder op

Bodhitv,nl
Aan de hand van de uitzending
Toonders denkroam (herhaling r
juni, 14.55 op rueo z) maakten
illustratoren en striptekenaars werk
rond de vraag: was Toonder boeddhistisch) Bekijk de grappige,
ontroerende en mooie resultaten
op Bodhitv.nl

Ceboorte, ziekte, ouderdom en dood zijn de vier vormen van lijden in het boeddhisme. Dit
jaar besteden we daar extra aandacht aan: eerder dit iaar zonden we het indringende portret
ALS de dood uit, en de documentaire Klaar voor de dood. Deze maand staat ook de radioprogrammering in het teken van het thema de dood, en onze jongerensite Bodhitv.nl heeft een
themaweek.
Bovendien is er op t5 juni de speciale themamiddag Over de dood in het Tropenmuseum in
Amsterdam. Dorine Esser, hoofdredactrice van BoeddhaMagazine is die middag gespreksleider. Hoe kijkt zij zelf tegen de dood aan)
Esser: 'We doen alsof we het eeuwig leven hebben, terwijl de dood

onze enige zekerheid is. Vergan keli.jkheid is 66n van de belangrijkste
principes in het boeddhisme. Een verkeerde zienswijze is de oorzaak
dat we gevangen blijven in onwetendheid. Maar gelukkig heeft iedereen een kiempje in zich dat zegt'er klopt iets niet', en dat kiempje
kun fe laten groeien.'
Dorine Esser nam onlangs deel aan het intensieve zelfonderzoekproject A Year To Live. Een jaar lang probeerde een groep mensen te
ervaren hoe het zou zijn wanneer ze nog een jaar te leven zouden
hebben, en welke gevoelens en gedachten daar bij los komen. 'lk
Danne Esser
deed mee vanuit een gut feeling. ik zag het als een experiment. Het
was een heel persoonli,jk proces. lk vind het een onnatuurlijke zaak dat we de dood klinisch
maken, wegstoppen in een ziekenhuis. Terwijl het juist zo belangrijk is om erbij stil te staan.
Je respect voor het leven en al wat leeft kan daardoor een enorme boost krijgen. Wat we een
iaar lang gedaan hebben is vanuit verschillende hoeken kijken naar de dood. lk ben er een
rustiger persoon van geworden, minder bang voor verandering en verlies. Tot mi,jn verbazing
nam mijn vermogen tot het ervaren van liefde als vanzelf toe, terwijl angstgevoelens verminderden. Datgene in de ogen durven kijken waar je bang voor bent kan een diep helend effect
hebben.'

Raoul DeLeo

Frits

Jonket d Rob Crispijn

Ahdld Slab

ln haar deelname aan AYearTo Live was haar boeddhistische achtergrond heel belangri.jk:
'De integratie van de dood in ons leven vandaag de dag is een ontzettend gemis. Uit eigen
ervaring weet ik nu dat het uitmaakt om verga n kelijkheid onder ogen te zien. Daardoor wordt
ieder moment veel waardevoller. ln lndia in de tijd van Boeddha werden mensen niet begraven of gecremeerd, maar ze werden naar een knekelveld gebracht waar de lijken wegrotten of
werden opgegeten door roofdieren. Daar ging hij heen om te mediteren, om zich te confronteren met de verga nkelijkheid.'
Wat verwacht Dorine zelf van de themamiddag) Als boeddhist heb ik geen concrete verwachtingen van hoe het gaat zijn. Maar ik kijk er naar uit, en hoop dat het een open ruimte wordt
waarin alles mag gebeuren. Er zitten zo veel mensen met vragen en pijn over de dood. Het
zou wel eens een heel intieme middag kunnen worden.'

U bent van harte welkom op vriidag r5 juni op de themamidd ag Over de dood in het
Tropenmuseum in Amsterdam. Voor de pauze geven betrokkenen hun visie op hoe wij
omgaan met de dood. Na de pauze is er een discussie over hoe boeddhisten aankijken
tegen euthanasie. Dit debat wordt op zaterdag 3o juni uitgezonden op de BOS radio.
Voor informatie en aanmelden: www.boedd h istischeom roep.nl/them am iddag

Voor de radio themamaand en de Bodhitv themaweek: zie verderop in deze BOSwtjzer.

vrij 1 juni

fterhalinil TOO

14.55 uur,

NED
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DERS DEN

KRAAM

Lengte: 6o min.

Documentaire over Nederlands belangrijkste stripauteur Marten Toonder, ter gelegenheid
van zijn honderdste geboortejaar.
Kijk op Bodhiunl voor een special over Toonder, met bifdragen van verschillende hedendaagse illustratoren en striptekenaa rs.
www. boedd h istischeomroep. nl/toonders-den kraam
Regre: H ans Polak

zat 2 jUni
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deel 3: vRllHElD

GELUK

LATEN
EN
Lengte:3o min.
Waarom levert de zoektocht naar geluk zo veel stress op) Het laatste deel van een drieluik
door Anneloor van Heemstra.
www.boeddh istischeomroep.n l/doen-en-laten
Regie: Anneloor

zon

3

var Heernstra

Junt OVER CANTO bij Holland doc

Lengte: 6o min.

'r7.o5 uur, NED 2 Maar heel af en toe is muziek, net als de ware liefde, in staat een radicale verandering in
herhaling zat g juni iemand teweeg te brengen. Een goed voorbeeld is Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Hii
o9.3O uur, NED 2 componeerde het wel drie uur durende stuk tussen r 975 en r 979. Vanaf het eerste moment
riep het felle controverses op. De officiEle muziekwereld veroordeelde het stuk als te mooi en

zonder vernieuwing. lnmiddels is 'de Canto'door een zeer grote groep luisteraars omarmd,
en veel meer geworden dan een muzikale compositie voor vier piano's.
Pianist Kees Wieringa, muziekweten sch a pper Henkjan Honing en actrice Halina Reijn
vertellen over hun fascinatie voor het stuk. Een vrouw vertelt hoe zij haar kind baarde op
Canto, een man heeft een deel van de partituut op ziin arm getatoederd. Regisseur Ramon
Cieling vraagt hen over de soms verstrekkende invloed die dit muziekstuk op hun leven heeft
gehad.

www.boeddh istischeomroep.nl/over-canto
Regie: Ramon C

eling

zon 10 Junt LAZY LAMA

Lengte: 3o min.

I3.58 uur, NED z Een groep westerse boeddhisten volgt een retraite in het H imalayagebergte, onder leiding
herhaling zat tG juni van de Tibetaanse boeddhistische meester Ringu Tulku Rinpoche. De lama en zijn volgelin'lo.oo

uu r, NED 2

gen bereiden zich voor op een retraite die drie jaar, drie maanden en drie dagen duurt.
Waarom ziin deze westerlingen naar de bergen gekomen, om meer dan duizend dagen op
een kleine houten gebedsdoos te mediterenl
Ringu Tulku ging jarenlang niet in op het verzoek van ziin studenten een dergelilke retraite te
leiden, omdat er al zo veel zijn. Maar na lang aandringen van zijn studenten ging hij toch
overstag. Dit is de eerste retraite in Azi€ die speciaal is bedoeld voor westerlingen. Anders
dan zijn bijnaam 'Lazy Lama' doet vermoeden, is Ringu Tulku onafgebroken bezig met zijn
projecten. Hij zou willen dat hi.i ook de tijd had om deze lange retraite volledig te doen, maar
hij reist voortdurend de wereld rond om les te geven. Daarbij treedt hij ook op als vertaler
voor Trinley Thaye Dorje, de zeventiende Karmapa.
Ook krijgen we in deze documentaire een zeldzaam inzicht in de rituelen van de monniken,
die zich in de eerste plaats inzetten voor de ontwikkeling van de deelnemers.
www boedd h istisc heo m roep. nl llazy

-lama

Regie: Niko von C asow

TELEVISIE
vervolg pag
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DE KRACHT VAN HET INDIVIDU
tot zz juni wordt in Rio de Janeiro de RIO+2o CONFERENTIE over duurzame
ontwikkeling gehouden door de VN. Deze maand drie documentaires over de kracht
van het individu: mensen die de striid voor een betere wereld iuist voeren in hun
Van 20

eigen omgeving.

don t4 juni OFF THE GRID bij Holland doc

Lengte: 58 m in.
gemeenschappen
die het
en
filmde
Verenigde
Staten
23.25 UUr, NED 2 Regisseur Alexander Oey reisde door de
herhaling zat rG juni heft in eigen hand hebben genomen. Van de 5o Amerikaanse staten zijn er 46 biina failliet.
o9.oo u ur, NED 2 Ruim r3 miljoen Amerikanen zijn werkloos. Meer dan 49 milioen mensen leven beneden de
armoedegrens. Het nationale schuldplafond is recent verhoogd tot t4 biljoen dollar. Sinds de
laatste financi€le crisis is het vertrouwen in de federale overheid lager dan ooit.
ln 6reat Barrington, Massachusetts hebben inwoners een eigen munt, de Berkshare, om
minder afhankelijk te ziin van de dollar. ln Colorado Springs heeft de lokale bevolking het
recht om tegen belastingverhogingen te stemmen en vertrouwt het geheel op de private
sector. ln Austin, Texas zorgt rad iopresentator Alex fones sinds kort voor zijn eigen elektraen watervoorzien in g. ln Sandpoint, ldaho is de Amerikaanse droom onder de bezielde leiding van een boeddhistische burgemeester ingeruild voor duurzame oplossingen.

Al deze initiatieven zijn een manier om een beter leven te cre€ren in een tijd van grote
onzekerheid. Mensen zoeken hun eigen Utopia buiten het financidle systeem en de overheid.
Zijn deze gemeenschappen de juiste weg ingeslagen) Hebben ze werkzame alternatieven
gevonden, terwijl overheden wereldwi,id op een bankroet afstevenenl
www. boedd h istischeo m roep. nl/off-the-grid
Regie: Alexander Oey

don zr juni ONE FINE DAY bij Holland doc
23.25 UUr,

NED 2

Mario Jesus

Lengte: 6o min.

ln veel mensen lijkt een permanente, diepe onvrede te heersen. Boosheid, die wordt
veroorzaakt door een gevoel van machteloosheid. Men ziet dat het niet goed gaat met de
samenleving en heeft het gevoel dat politici veelal met de rug richting het volk staan. Op de
vraag ofer iets aan de situatie te doen is volgt steevast het sombere antwoord: 'Helaas, helemaal niets'. Maar is dit wel zo) Regisseur Klaas Bense onderzoekt hoe frustratie en boosheid
kunnen worden omgezet in goede daden voor onze leefomgeving. Wat kan een eenling
doenl En wat zijn dan de consequenties)
ln deze documentaire zes ontmoetingen met bijzondere 'gewone' mensen uit verschillende
landen, culturen en geloofs richtingen. Door middel van een kleine geweldloze daad hebben
ze een grote positieve invloed uitgeoefend op onze samenleving.
www.boedd h istischeomroep. n l/one-fine-day
Regre:Klaas Bense

zon
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Junt THE FUTURE WE WANT

Lengte: 6o min.
jong meisje
je
je
Kehkashan,
een
omgeving:
in
eigen
l4.oo uur, NED 2 De strijd voor een betere wereld voer iuist
herhaling zat jo juni in Dubai plant bomen in de woestijn. Men sen rechtenactivist Roberto verzet zich tegen de
09.23 uu r, NED 2 drugsoorlog en corruptie in Mexico. De Nederlandse componist Merlijn Twaalfhoven praat over
zijn vredeswerk. Professor Vladimir Zakharov strijdt voor duurzaamheid in Rusland, en de
tachtigiarige Zwitserse Susi koopt alleen maar eten dat in haar dorp ofhaar directe omgeving
gemaah wordt. Lokale filmers uit praktisch alle werelddelen gingen met de camera op pad om

initiatieven vast te leggen van mensen in hun eigen omgeving.

Alysha Huggins

Niet alleen de projecten die tot een betere wereld leiden, maar ook de mensen zelf worden
belicht. Over het innerli.jke gevecht om hoop te creeren en de obstakels te overwinnen.

www.boeddhistischeom roep.n l/the-future-we-want
Regie: Emi van Zuylen

Susi

Mosimann

Bodhitv.nl
Bodhitv.nl, de jongerenwebsite van de BOS wordt al sinds zooT gevuld met boeddhistisch
nieuws en artikelen, filmpjes en columns, gemaakt door jongeren met een interesse in boed.
dhisme en spiritualiteit. Ook Bodhitv.nl besteedt deze maand aandacht aan het thema de
dood. Hieronder alvast een fragment uit de bijdrage van redacteur Mick Hartman. Lees vanaf
r8 juni de rest van het artikel op Bodhitv.nl
Wie gaat er dood?
Pas op: taal is niet neutraal - en best ingewikkeld. Het is, tegelijkertijd, middel 6n doel, vorm
dn leegte. Stel je eens voor: een glas van water, bestek van vlees en bloed. Een kameleon met
haar eigen kleur... Neem het onschuldig ogende lidwoord de - dat maakt het bijbehorende
naamwoord tot iets zelfstandigs. D6 dood. Oei! Dat klinkt direct al een stuk angstaanjagender. Terwiil we ergens wel weten: ieder begrip is een abstractie. Dat wil zeggen: iets wat niet
'werkelijk' (niet buiten onze verbeelding) bestaat. Heb jij bijvoorbeeld ooit dd hond, hdt
brood, of zelfs het nog diep- en uitzinniger'dd mens' gezien, in het echt, in het wildl Zou je
zulks i.iberhaupt ooit kunnen ervaren)

Akkoord, we laten het lidwoord weg. Dood. Dat verwiist naar een toestand of staat, namelijk:
dood zijn. Curieus, want in ons dagelijks taalgebruik betekent'dood' eigenlijk iuist niet"zijn.
Hoe kan ik, of wie dan ook, ooit dood zijn) Dit soort vragen voelen voor de geest als het
pardoes tegen een pas gezeemde ruit oplopen, ofwanneer je nog een stap zet terwijl de trap
al afgelopen is.
Nu we het erover eens zijn dat je niet dood kunt zijn, rest ons louter nog het dood gaan. Te
moeten, te zullen sterven. Dat is een grensgebied, een niemandsland. Daar waar het vaag en
wazig worCt. Tcals 'rnisschien', tussen j: en nee. Of het stranC, tussen land en zee. Stei'ven
is iets wat je niet kunt doen, net als geboren worden, en leven! Ja, leven. Leef jij, ofben jij
leven(d)? Sterf jii, of ben jil 'sterven(de)'l Als dit niet'mijn' leven is, hoe kan ik het dan
verliezenl

THEMAMAAND OP DE RADIO: DE DOOD
De grote kwestie van leven en dood staat centraal in alle boeddhistische stromingen. Niets
kan ons leven zo ontwrichten als de dood - of het nu ons eigen einde betreft of het verlies
van een naaste. Het boeddhisme presenteert zich van oudsher als een bevrijd ingsleer. Kun je
je voorbereiden op de dood) En biedt het boeddhisme perspectiefvoor de nabestaande die
moet leren leven zonder zijn of haar geliefde? Met andere woorden: kunnen we de dood
beter integreren in ons leven)

Ook op een filosofisch niveau roept het mysterie van de dood veel vragen op. Ceeft het
boeddhisme daar antwoord op, of moeten we ons juist verzoenen met het ultieme onbekendel
ln luni besteden we in Hemelsbreed op allerlei manieren aandacht aan de dood, waarbij
zowel oosterse als westerse ideedn en praktijken aan bod komen. Van traditionele Tibetaanse
ceremonies rond de dood en De verboden Tempel in het Wereldmuseum in Rotterdam tot
sterven in een doorsnee verpleeghuis en de geschiedenis van het cremeren in Nederland. De
'cybermonnik op radio'beantwoordt vragen van luisteraars en op 30 juni zenden we een
debat uit over hoe boeddhisten tegen euthanasie aankijken.
Jacqueline Oskamp
(hoofd radio)
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EEN BOEDDHISTISCH ORATORIUM

Na r 6.oo uu r:

Prajfiaporamita Montra is een compositie van
Dirk Dekker, gebaseerd op de hartsoetra en
opgedragen aan ziin leermeester Ton de
Leeuw en diens zoon Kaspal die in de VS
meewerkte aan de bouw van een boeddhis.

De dood als specialisme
Leven en dood zijn de grote onderwerpen in
het boeddhisme. Waar komt die affiniteit met
dood en vergan kelijkheid eigenlijk vandaan)
Wat zijn de verschillen tussen de diverse stro-

tisch tempelcomplex.

mingen met betrekking tot de dood)

zot

Boedd h isme en sia man isme
Het boeddhisme in Tibet en andere delen van
Centraal-Azi6 is sterk beinvloed door sjamanistische tradities. Bij Shambhala en Bon
geeft men die invloeden een plek in de eigentijdse beoefenin g, maar hoe wordt daar
vanuit het sjamanisme tegen aangekekeni

r

16

juni

zEN rN looDsE sPRooKl Esl

5.oz - 5.3o u Zijn er overeenkomsten tussen joodse
HEMELSBREED
mystiek en zenl Nico Tydeman buigt zich in
de boekenrubriek over de sprookjes van
Rabbi Nachman, naverteld door de Duitse
r

godsd ienstfi losoof Martin Buber.

De Grote Dood

Zelfdoding en karma

ln de achtste eeuw zei de zesde patriarch
Hui-neng: Als je sterft voordat je sterft, dan
sterf je niet als je sterft'. Een radicaal nieuwe
kijk op sterven en dood, want als we al
tijdens het leven ons ik kunnen verliezen,
blijft er bii het overlijden in feite niets meer te

Sommige boeddhisten ziin bang dat zelfdoding een negatief effect heeft op het karma.
Staan boete en beloning echt centraal in de
kringloop van wedergeboorten, of gaat het
vooral om gehechtheid en loslaten en hoeft
zelfdoding geen negatief karmisch effect te
hebben

sterven over.

I

Column: Ferry van

H

Verboden tempel in Wereldmuseum

aaste rt.

Na r 6.oo uur:

Ton Lathouwers 8o jaar

Tan Lalhouve$

Ton Lathouwers is vooral bekend vanwege
zijn kennis van de Russische literatuur en het
Chinese zenboeddhisme. Maar hij is ook een
man van vlees en bloed (en veel tranen). Een
man die van vrouwen houdt: zijn pleegmoeder op de eerste plaats, en Maria en
Kwan Jin op een gedeelde tweede.
Een tobber, maar ook iemand met een
rotsvast geloof in de goede afloop, de genade
en de liefde, die bovendien het vermogen
heeft daarin anderen te laten delen.

Dharmopola

beschermgoden.

Column: Lam Ngo.
Na r 6.oo uur:

zot g juni TONI EN DE DOOD VAN COR
r 5.o2 - 16.3o u
Toen de man van Toni van Langeveld ernstig
HEI\4ELSBREED

Vergankelijkheid in de praktijk
Een gesprek met professor Ceorge Maat,

ziek werd en voor euthanasie koos, had ze
daar als nichirenboeddhist grote moeite mee.
Ze besloot lkeda, de Japanse voorzitter van
nichiren, om raad te vragen en kreeg als
antwoord dat hi,j haar veel wijsheid toewenste. Na twee keer uitstel stierf kickbokser Cor
van Langeveld uiteindelijk op r8 juni zoo7.

'Hallo, ier de cybermonnik'
h

Cybermonnik Maurice Knegtel telefoneert met
luisteraars naar aanleiding van vragen die ze
in het kader van ons maandthema aan hem
voorleggen over sterven en dood.
Column: Jotika Hermsen.

ln elk Tibetaans klooster- of tempelccmplex
bevindt zich een Congkhang, de ruimte
waarin de woeste bescherm god hede n (de
Ch6-khyong of Dharmapala) huizen en
aanbeden worden. Voor niet-ingewijden is die
zelden toegankelijk en al helemaal niet te
begrijpen. ln het Wereldmuseum in
Rotterdam is binnenkort de tentoonstelling
De verboden tempel te zien en conservator
Sjoerd de Vries vertelt alvast over de betekenis en achtergronden van de Tibetaanse

fisisch antropoloog en lid van het Rampen
ldentificatie Team, over zijn werk met de
slachtoffers van de tsunami in Thailand in
2oo4 en hoe dat zijn kifk op de eigen
vergan kelijkheid heeft veranderd.

zat 2j juni TUKDAM EN REGENBOOGLICHAAM

-

Meesters in de dzogchentraditie van het
Tibetaans boeddhisme blijven soms na hun
overlijden nog dagenlang in meditatie, een
toestand die tukdam wordt genoemd.
RADIO Vergevorderde beoefenaars zijn bovendien in
veruolg pag 6 staat om hun fsieke lichaam op te laten
r

5.o2

r

6.3o u

HEI\,4EL5BREED

lossen in licht en het volledig te laten verdwijnen. Anji Jinba Palmo vertelt hoe haar
ervaringen hiermee haar mens- en wereldbeeld hebben beinvloed.

.n
Amitabha

Crematie in Nederland, een recent
verschijnsel
Schrijver Multatuli werd rz5 jaar geleden als
een van de eerste Nederlanders gecremeerd,
maar gemeengoed werd crematie pas een
kleine eeuw later. Sinds zoo3 wordt in ons
land meer gecremeerd dan begraven.
Vanwaar die groeiende populariteit, en geldt
dit ook voor boeddhisten)

De noodzaak van onvolmaaktheid
Leven zonder dood bestaat niet. ls de dood
een onvolmaaktheid aan het leven of is het
leven juist vanwege de dood volmaaktl ln
Japan kent men de begrippen Wabi en Sabi,
die betrekking hebben op de noodzaak van

imperfectie.
Column: An newieke Vroom.

zat
15.02

30

-

juni

15.3O u

H EMELSBREED

MtJN LEVEN lN EEN UITVAARTCENTRU M
Journaliste Lieke Noorman kon het verlies
van haar zus Tootje pas verwerken door in
een uitvaartcentrum te gaan werken als
koffiejuffrouw. Ze schreef er een boek over:
Tootje, hel leven in een uitvaartcentrum.

De kunst van het loslaten
Na de dood volgt volgens sommige boeddhisten een overga ngs periode van verwarring, lijden en keuzes: de bardo. Sukhavati is
de naam van een ceremonie die aan het
begin en het einde daarvan wordt gehouden
en bedoeld is om zowel gestorvene als
nabestaanden te helpen loslaten.

Zandmandala in Nieuwe Kerk
Negen Tibetaanse monniken leggen op r5 en
r 6 juni een zandmandala in de Nieuwe Kerk
te Amsterdam. Ze komen uit het Sera
klooster in Zuid-lndia en zijn op tournee
door Europa om de Tibetaanse cultuur (nog

meer) bekendheid te geven.
Na t 5.oo uur:

Hoe sterven we eigenli!k in
N

ederla nd

l

Na t 6.oo uur:

Boeddhisme en euth a nas ie

Jaarlijks sterven in ons land 65.ooo mensen

De maatschappeli.jke acceptatie van

onder erbarmelijke omstandigheden in
zorginstellingen en nog eens ruim 35.ooo
mensen thuis in grote eenzaamheid. Waarom
komt daar nauwelijks verandering in? Filosoof
en verpleegh u isarts Bert Keizer wi.jt het vooral

vrijwillige levensbe€ind iging neemt in

aan onwetendheid.

Nederland steeds meer toe, maar binnen het
boeddhisme is en blijft euthanasie omstreden. Het voorschrift'niet-doden' staat haaks
op het streven om het lijden te verminderen.
Zelfs bij palliatieve sedatie worden door
sommige boeddhisten vraagtekens geplaatst.
ln het kader van de themam iddag 'Over de
dood'organiseren we daarom een radiodebat
over boeddhisme en euthan asie.
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van de BOS

IN HOU D
Jotika l-lermser

TACHTTG

Deze zomer viert boeddhistisch leraar en radiocolumnist,otika Hermsen haar tachtigste veraardag. Op TV zenden we Jotika - Getrouwd met Cod, dd.n met Boeddha uit. Een documen1
taire over Jotika en de bijzondere keuzes die ze in haar leven heeft gemaakt. Vorige maand
2 nam ze na 99 columns afscheid van de BOS. Ton Maas vertelt hoe het was om tien jaar met
2 haar te werken. ln het begin had ze wel een zetje nodig.
.f

ta cht

ig

Programrna te levis ie

Bodhitv
Thema Rad io
Progra m ma radio

2

3,4 'Eerst was het haar accent dat haar minder geschikt zou maken als radiocolumnist. Toen wij
dat argument weggewuifd hadden, gooide ze het over een andere boeg. Ze betwijfelde ofze

Bezoek

Thich Nhot Honh
Thich Nhat Hanh
komt n aar
Nederland. Op z8
a ugustus geeft hil
een lezing over mindfulness en
in nerlijke v;'eJc;n Dcn Haag.

www.aandacht.net

er het talent wel voor had. Dat was tien jaar geleden. Jotika Hermsen nam vorige maand
afscheid als columnist van ons radioprogramma
Hemelsbreed. Ze had niet alleen bijna honderd maandelijkse bijdragen geleverd, maar ook een trouwe schare
luisteraars aan zich gebonden, tot in Tokyo aan toe.
Welk onderwerp Jotika ook aansneed, altijd weer slaagde ze erin de grote levensvragen te benaderen vanuit
kleine, alledaagse voorvallen. Daarbij liet ze zichzelf
nooit buiten schot, ook niet als het om haar eigen
zwakheden ging. Een enkele keer woeg ze me of ze niet
1. .1| :!l!,,.!'J
ie ver ging en zich te zcei'bloot gaf, zoals in het geval
jongeman
in de trein, naast wie ze in eerste
van de column over haar ontmoeting met een
instantie niet durfde gaan zitten. Maar bloot was bij fotika altijd functioneel, want wie zou in
haar verhaal niet zijn ofhaar eigen angsten en vooroordelen herkenneni
Haar geanimeerde en ongedwongen verteltrant, met regelmatig een grappige wending of
spitsvondige woordspeling, wekte de indruk als zou het schrijven van columns Jotika makkelijk af gaan. Niets is echter minder waar. Als het idee voor een stukje geboren was en een
eerste versie in de laptop geklopt, begon eigenlijk pas het echte werk van schaven en polijsten, en vooral van wieden. Want binnen de afgesproken vier minuten blijven, was niet Jotika's

Johan Primero
online
Nog geen
genoeg van de
voetbalgekte)
Bekiik dan op

Uitzending Cemist de BOS coproductie Johan Primero. Een speel-

sterkste kant.
Het was een voorrecht om als vaste opnemer van de radiocolumns tien jaar lang met haar te
mogen samenwerken. Mooi ook om te zien hoeveel plezier f otika beleefde aan de uitdaging
om iets nieuws te leren en het al doende steeds beter onder de knie te krijgen. Leergierig als
ze was, vroeg ze altijd om commentaar en advies, en niet alleen aan mij. Tijdens het
wordingsproces van een column liet ze hem soms meerdere malen lezen aan haar twee stille
mede-auteurs: zus Bep en vriendin lna Wind.

film over een FC Barcelona fan met
een missie.

Anders dan Jotika, die haar columns meestal beg6n met een anekdote, heb ik er een gekozen
om mee af te sluiten. lk wil hem met u delen omdat hij zo veelzeggend is over de manier
waarop Jotika in het leven staat. Nadat haar eigen leraar Mettavihari haar de zorg voor de
Amsterdamse sangha had toevertrouwd, voelde,otika zich in het begin nogal eens overvallen
door allerlei lastige vragen van sanghaleden over de leer van de Boeddha. Een beetje wanhopig ging ze bij Mettavihari te rade met de vraag hoe ze daar mee om moest gaan. Die keek
haar vervolgens aan met een bemoedigende blik en een vriendelijke glimlach en antwoordde: "You just tell them what you know."'
Ton Maas
Uitzend)ng Jotika

Uitzending aver

-

la

Cetrouwd met Cod, den met Boeddha: zondag z6 augu\tus i4-oo uur, NED
kc op cle BOS radio: zaterdag t81ult t5.oo, Raciio

5

z

vrij

OFF THE

10 aug (herhaling)
Lengte: 58 min.
GRID uil xor-leND Doc z4
ro.55 uur rueo z, gelijhijdig online op Verschillende gemeenschappen in de grotendeels failliete Verenigde Staten hebben het heft
www.hollanddoc.nl in eigen hand genomen en werken aan een nieuwe samenleving.
www.boedd h istischeom roep.nl/off-the-grid
Regie: Alexander Oey

zon 26 aug f OTIKA
14.OO UUr,

NED

2

-

cETRouwD MET GoD, EEN MET BoEDDHA
Lengte: 5o min.

herhaling zat 1 sep Jotika Hermsen is een van de weinige vrouwelijke boeddhistische leermeesters in Nederland.
og.3o uur, reo z (onder voorbehoud) Dit jaar wordt ze tachtig. Welke keuzes heeft zij in haar leven gemaakt, en waarom)
Als jong meisje trad ze toe tot de katholieke nonnenorde. ln de revolutionaire jaren zestig
leefde,lotika in vrouwengemeen scha ppen buiten het klooster. De'Cod is dood'-theorie van
onder andere Nietzsche, haar actieve welzijnswerk binnen het feminisme en de apocriefe
Gnostic Gospels hadden grote invloed op haar pad. Toch bleef ze verlangen naar meer
contemplatieve beoefening. ln1976 lrad ze uit als katholieke zuster en legde de geloften af
in het Theravada-boeddhisme.
Jotika verbond zich als leraar aan Sangha Metta en werkte nauw samen met Mettavihari uit
de Thaise Buddhavihara traditie. ln zoo5 kreeg ze in Bangkok de onderscheiding
'Outstanding Woman in Buddhism' van de Verenigde Naties. Ze is nog steeds actief als leidinggevende bij Vipassana retraites.

www.boedd h istischeom roep.nl/ioti ka
Regie: Babeth M. Van Loo

ma 2Z aug (herhaling)
:, gelijki;dig online cp

ro.55 uur ruro

www. hollanddoc.

nI

THE FUTURE !f E WANT bii HoLLAND Doc

z4
Lengte: 6o min.
De strijd vccr een betere wereld vcer je juist in je eigen omgeving. ln itiatiefnemers over de
hele wereld proberen hoop te credren en de obstakels te overwinnen.

www.boedd h istischeomroep.n l/the-future-we-want
Regie: Emil van Zuylen

Vukeleku! Word wakker met de VU!
Bodhitv en studenten religie en levensbeschouwing aan de Amsterdamse VU werken samen
in de eerste week van juli. Bodhitv publiceert de hele week essays waarmee de studenten hun
colleges afsluiten. Lees de essays en meer op www.bodhitv.nl
Verder deze zomer een greep van favoriete artikelen uit de afgelopen 5laar Bodhitv.

RADIOSERIE: EEN BETERE MAATSCHAPPI| VOLGENS...
Elke dag opnieuw worden we om de oren geslagen met miljoenen en miljarden - duizelingwekkende bedragen in de vorm van kredieten, tekorten of begrotingen. Het vorige kabinet is
gevallen op de bezuinigingen en de verkiezingen in september staan opnieuw in het teken
van de beruchte 3/o. Door al dit financidle geweld lijkt het alsof onze wereld uitsluitend nog
uit cilfers bestaat. Cijfers die al dan niet kloppen. En natuurlijk, iedereen die wel eens flink
rood heeft gestaan weet dat schulden niet bevorderlijk zijn voor de innerlijke rust.
De immateriEle kwaliteiten van ons leven lilken in de politieke programma's nauwelijks nog
mee te tellen. Terwijl die in tijden van crisis misschien wel des te belangrijker zijn.
lnteniews met Jan Terlouw, ln de aanloop naar de verkiezingen zenden we vier uitgebreide interviews uit met politlci.
Jon Marijnissen, Job Cohen Geen politici die op verkiezingstou rnee zijn en een politieke agenda moeten uitventen, maar
en Jacobine Geel politici langs de zijlijn
- met pensioen flan Terlouw), vanuit de coulissen flan Marijnissen),
op sabbatical (Job Cohen) of vanuit de denktank (f acobine Ceel). Wij vroegen hen te
reflecteren op de ideale maatschappil. Waar hangt ons geluk vanaf)

Jacqueline Oskamp (hoofdredocteur BOS rodio)

zat 7 juli MASTEROPLEIDING BOEDDH ISME
r5.oz - r5.3o u AAN DE VU VAN START
HEMELSBREED

zot
r

Bij religiestudies aan de Vrije Universiteit kan
vanafvolgende maand een master boeddhisme of hindoeisme worden gevolgd.

5.oz
H

-

21
r

juli

5.3o u

EMELSBREED

LEER VOELEN WAT lE WtLT VOELEN
De nieuwste titel van Rients Ritskes in de
reeks'Basisboeken Zentraining' werd onlangs
gepresenteerd i n Rotterdam.
Regen booglichaa m
Vergevorderde dzogchenbeoefenaars zouden
hun stoffelijke lichaam kunnen laten oplossen in licht en het volledig laten verdwijnen.
Ani Jinba Palmo over het zogeheten regenbooglichaam.

Mystiek voor postreligieuzen
Filosoof en dichter Henk van der Waal pleit
voor seculiere muziek met een religieuze
grondtoon, zoals die van Bach of Pirt.

Kadampa opent hotel in Maastricht

ldentiteit en geluk

Boeddhistische mon n iken begonnen een
hotel om er de kost mee te verdienen, want
aan de bedelnap zifn Nederlanders niet

Wat is de relatie tussen identiteit en gelukl
Daarover een gesprek met Jeroen Nawijn.

gewend.

Uit het wandeldagboek van Dirk
Uit het wandeldagboek van Dirk

N

Beemster

Beemster (3)

(r )

Dirk Beemster bedacht het Jizopad, een
wandelroute langs boeddhistische centra in

Na t 6.oo uur:

Op de bres tegen 'staatstherapie'
Bijna dertig jaar werkte psychiater Detlef

Europa. Over zijn belevenissen tijdens het
uitzetten schreef hij een wandeldagboek.

Petry met uitbehandelde pati€nten. Minder

angst en eenzaamheid en meer zelfstandigheid en creativiteit waren het resultaat. Maar de marktwerking rukt op...

Di.k B.emstet

Na r 5.oo uu

r:

Nel Houtman, meer dan 'dochter van'
lJel Houtman vertelt hoe is het om de
dochter te zijn van maar liefst twee boeddhistische leraren. lnmiddels heeft ze een eigen
sangha in Zwitserland.

r

zot 28 juli ,OTIKA HERMSEN 8o JAAR
jotika Hermsen van Sangha Metta viert op 29
r 5.oz - r 6.3o u
HEMELSBREED

zat 4 juli SUMI.E, SCHILDEREN MET ZWARTE
5.oz - r6.3o u IN KT
HEI\,,IELSBREED

Rob Komala beoefent Sumi-e, de kunst van
het schilderen met zwarte inkt. Daarbij gaat
het niet om natuurgetrouw afbeelden, maar
om het weergeven van de essentie.

juli

haar tachtigste veriaardag. In 2oo5 ontving ze de'Outstanding Woman in Buddhism
Award' van de Verenigde Naties. Maar voor
vrienden en studenten is Jotika vooral de verpersoonlijking van liefdevolle vriendelijkheid.

De leraar van Leonard Cohen
Kyozan ,loshu Sasaki, leraar van dichter, zanger
en zenbeoefenaar Leonard Cohen, huist op
een berg in de V.S. Jiun roshi bezocht Mount
Baldy en ontmoette er Cohen, die verliefd werd
op hddr leraar, Prabasha Dharma roshi.

Boeddhabeeldencentrum in Espel
Boeddhabeelden'made in China' zijn overal
te koop, maar kwaliteit is niet zo makkelijk te
vinden. Peter Vredeveld koopt ze in bij kloosters en particulieren in Birma.

Uit het wandeldagboek van Dirk
Beemster (4)

Boeddh istisch ontsnappen
Theologe Kristien Justaert uit Leuven over de
boeddhistische kunst van het ontsnappen.

Na r 6.oo uur:
Geengageerd boedd his me volgens
David Loy

Uit het wandeldagboek van Dirk

Hoogleraar en zenboeddhist David Loy over
m aatscha ppelijke implicaties van de leer
van Boeddha.

Beemster (z)

de

Na r 5.oo uur:
Kon inklijke zang uit Bhutan
Lhamo Dukpa en Namkha Lhamo, als
zangeres verbonden aan het koninklijk hof
van Bhutan, bezochten ons land voor een

RADIO

tournee met folkzangeres Linde Nijland.

veruolg pag 4

r

zat 4 oug
5.oz - r 6.3o u
HE[4ELSBREED

BORGES EN HET BOEDDHISME
Welke relatie had de beroemde Argentijnse

schrijver met het boeddhismel
Boeddha's nachtlichtjes bevat twaalf herver-

tellingen van traditionele boeddhistische
verhalen, bedoeld voor kinderen. Volgens de
auteur moeten ze kinderen rustiger en
creatiever maken en hun zelfuertrouwen en

bundelt zes studies over hoe het boeddhisme
zich door de geschiedenis heen telkens
vernieuwt. 'De dharma laat zich meeslepen
en transformeert, maat blijft altiid zichzelf.'

com passie bevorderen.

Religieuze praktijken door de overheid
beperkt

Na t 6.oo uur:

Een betere maatschappil volgens... (r )
ln deze eerste aflevering een gesprek met

Ondanks de scheiding tussen kerk en staat
legt de overheid steeds meer beperkingen op
aan religieuze praktilken. Volgens theoloog
Frank Bosman ontspringen boeddhisten tot
dusver de dans, maar hoe lang nogl

voormalig minister, burgemeester en partiileider Job Cohen.

'r

zat 11 aug
5.o2 - r 6.30 u
HEMELSBREED

MEER COMPASSIE DOOR MEDITATIE
.lohn Knieriem werd getroffen door een
burnout en een midlife crisis. Sinds hij mediteert, voelt hij zich stabieler en heeft hij meer
compassie voor zijn omgeving.

Meditatie, med icatie en therapie
Chris Buytenhuis is chronisch depressief en
kan niet zonder medicatie. Dankzij meditatie
kan hij tegenwoordig beter afstand nemen.
Mediteren is geen haarlemmerolie
Volgens Ron Sinnige is mediteren zeker geen
oplossing voor alle kwalen en zelfs geen therapeutisch instru ment. Psychotherapie legde
blinde vlekken bloot waar hif met alleen meditatie nooit achter was gekomen.

Na t 6.oo uur:

Een betere maatschappij volgens... (3)
Een gesprek met voormalig minister en

partijleider Jan Terlouw.

1

zat 25 qug luDo vooR EEN BETERE BUURT
5.o2 - r 6.30 u Op basisschool de Bloemhof in RotterdamHEMELSBREED

Zuid wordt naast koken, tuinieren en
filosoferen ook judo onderwezen. Filosoof
Henk Oosterling over de toepassing van
vechtsport bi j maatschappelijke problemen.
E--

an ].a+ L,'--^-

l^-i---

Predikant Florus Kruyne beoefent al sinds de
iaren tachtig vipassanamed itatie en is boven-

dien

m indfu lnesstra iner.

Na r6.oo uur:

Een betere maatschappij volgens... (z)

Geweld in games

Voormalig

Wat doe je als boeddhistische ouder als je
zoon thuiskomt met Manhunt 2, een
computergame vol moord en doodslagl

P-fractieleider f an Marijnissen
over zijn ideale samenleving. Ziin er
overeenkomsten met de agenda van het
gedngageerde boeddhismei
S

Na r 6.oo

zot t8 oug
r5.o2 - r 6.3o u
HEMELSBREED

ELKE DAG IETS IVEGGOOIEN
Een jaar lang gooide zenbeoefenaar Tom
Hannes elke dag een voorwerp uit ziin
huishouden weg. Een gesprek over
consuminderen, de ballast van bezit en de
zoektocht naar de essentie.

Eeuwig jong en tijdloos oud
Het nieuwe boek van Paul van der Velde

u

ur:

Een betere maatschappij volgens... (4)
Een gesprek met theologe Jacobine Geel die

recentelijk binnen het CDA probeerde het

begrip'compassie' als grondtoon in te
voeren. Tevergeefs.

AUGUSTUS / SEPTEMBER zorz
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VAN CHAZAN NAAR ZEN

IN HOU D

Op 77-lartge leeftijd is de Canadese dichter en muzikant Leonard Cohen populairder dan
Van chazan naar zen
I ooit. De afgelopen jaren toert de meester, mede gedwongen door een faillissement dat hij te
Program ma televisie
2,3 danken had aan een ex-manager die zich vergreep aan zijn geld, weer de hele wereld over.
Program ma radio
3,4 Maar dat betekent niet dat Cohen de kantjes er vanaf loopt. Celouterd door bankroet, maar
ook door een jarenlang verblijf in het Mount Baldy Zen Center in Los Angeles klinkt hij op
LET OP: dil nummer bevat aok
zijn nieuwe cd Old ldeas sterker dan ooit.
correcties voor de TV programMaar is het boeddhisme terug te vinden in de teksten van Cohen, die ooit op jonge leeftiid
mering van ernd a u gustus.
als chazan, voorganger in de joodse synagoge begon) Al decennialang is hij leerling van
Kyozan Joshu Sasaki, een to4 jaar oude zenmeester, die daar in een sobere hut zetelt.
Rectifrcotie
ln de vorige editie van de
Sasaki Roshi kwam in 1962 naa( de Verenigde Staten,
BOSwijzer is een verkeerde foto
en was daarmee een van de eerste generatie
geplaatst bij ons voorpaginazenmeesters die naar het Westen kwamen. Was hij ook
artikel over ,lotika Hermsen.
zo'n woeste man als Chogyam Trungpal Jiun Roshi van
ln plaats van een afbeelding van
zencentrum Noorder Poort kent Sasaki, want ze bracht
zelf negen weken door op Mount Baldy:'ik zou niet
,lotika werd er een foto geplaatst
van joke Kool-Smit. Bij deze
zeggen dat hij ook zo was. Sasaki is heel streng, heel
bieden we onze excuses aan voor
traditioneel, maar ook heel authentiek. De manier
deze pi.jniijke fout.
waarop hi; met koans oefent is echt uniek. Hij houdt
zijn been stijf. Er is volgens hem 66n manier waarop je
De BOS verh uist
met koans omgaat, en daar bli1ft hij bil. Het is een
ln september gaat de BOS verhuiharde aanpak. De dagindeling is van drie uur's
zen naar het gebouw van de VPRO. morgens tot elf uur 's avonds met pauzes van hooguit
We zullen als autonome en onaftwintig minuten. Zeer inten s ief.'
hankelijke redactie met de VPRO
gaan samenwerken. Op de
programmering heeft het n atuu rlijk
geen enkele invloed.

iun Roshi heeft wel een vermoeden waar die invloed
van koans bij Cohen in terug te zien is: 'ln het eerste
vers van You know Who I Am zitten al een paar koans,
f

zou ik bijn a zeggen':
I cannot follow you, my love
You can not follow me

I am the distance you put between
All of the moments that we will be

BOS BoeddhoDog op 6 oktober
De jaarlijkse achterbandag van de
BOS is omgedoopt tot BOS

BoeddhaDag. U bent welkom op 6
oktober in het EYE Filminstituut in
Amsterdam, met als speciale gast
kalligraaf Kazuki Tanahashi.
Bij deze BOSwif zer hoort een uitnodiging. Bent u die kwijtl Kijk dan
op boedd histischeom roep. n l/
boeddhadag voor informatie en het
aanmeldingsformulier.

'Cohen zegt op een poetische manier wat de basis van het zelf is'aldus Jiun Roshi. 'Het
eerste nummer van Old ldeas heet Coing Home. En dat is ook de titel van het eerste boekje
dat mijn eigen meester (Cesshin Myoko Prabhasa Dharma, Zenji, red\ ooit heeft gepubliceerd. Going Home is een vertrouwde uitdrukking voor degenen die zen beoefenen. Het
betekent naar huis gaan, of je thuis realiseren. Het is de wortel van je bestaan, je boeddhanatuur' Jiun Roshi moet lachen: 'En wat is dat thuis danl Nou ja, dat dus!'
HALLEJUH, LFOA/ARD COHEN l5 TERUC: zondag zG augustus. t\!:D 2,
Luister ook noar een intt:rvtew

nrtJii,tn

Rcshi in Hern,:lsbr.a(1 van z8

il.co

luli (la

Ltur

on1€ webstlt).

don z3 oug (herhaling) THE FUTURE WE WANT
'r

o.55 uur,

NED 2

Lengte: 5o min.
Filmmakers van over de hele wereld gingen op pad om gewone mensen en activisten te laten
zien die vertellen over hun persoonlijke motivatie en de obstakels die ze tegenkomen: De
strijd voor een betere wereld voer je juist in je eigen omgeving.
Regie:Em I van Zuylen

www. boedd

hi

stischeom roep.nl//the-futu re-we-wa nt

zon 26 oug HALLELU| AH! LEONARD COHEN rS TERUG

Lengte: 6o min.
ger-songwriter en boed1 tep dhist. Leonard Cohen is als een boemerang. Net als je je afuraagt waar hij is gebleven, blijkt
09.3O uur, NED 2 hij al weer teruggekeerd. Zelfs nu hij 78 laar is, staat hij weer volop in de spotlichten met een
comeback die vriend en vijand overtuigt. Zijn stem is langzaam ouder geworden, maar
draagt nog met gemak de sterke teksten van zijn nieuwe cd Old ldeas. ln augustus is hij in
Nederland en Belgie voor een reeks concerten.
De film Hallelujah! Leonard Cohen is terug volgt een aantal sporen van de Canadese dichter en
s in ger-so ngwriter en boeddhist naar zijn laatste comeback. Zoals zijn verbliff in het Mount
Baldy 7en Centre in Californi€, waar hij de ro4 jaar oude zenmeester Sasaki Roshi leerde
kennen. lan Rot en Jiun Hogen Roshi laten zien hoe Cohen als dichter, zanger en zoeker
mensen weet te raken. Zijn worsteling met hogere en lagere liefde is voor velen herkenbaar.
Cohen: 'Hoe ouder je wordt, hoe eenzamer en des te intenser de liefde die je zoekt.'
Reg e Armelle Brusq en Pat van Boeckel
www.boeddh istischeom roep.nl/leonard-cohen

'l4.oo uur,
herhaling zat

NED 2

Een documentaire en concertfilm over de legendarische dichter

s

in

LET OP: aankondiginsgtijd in de vorige

BOSvijzer wos i ncorrect

zon g seP

IOTIKA

-

cETRouwD MET coD, EEN MET BoEDDHA

Lengte: 6omin.

jotika Hermsen is een van de weinige vrouwelijke boeddhistische leermeesters in Nederland.

I4.OO UUr, NED 2 Dit jaar wordt ze tachtig. Welke keuzes heeft zij in haar leven gemaakt, en waarom?
herhaling zot 1S sep Als jong meisje trad ze toe tot cie katholieke nonnenorde. ln de revoiutionaire jaren zestig
09.3O uur,

NED 2

leefde Jotika in vrouwen gemeen scha ppen buiten het klooster. De 'Cod is dood'-theorie van
onder andere Nietzsche, haar actieve welzijnswerk binnen het feminisme en de apocriefe
Cnostic Cospels hadden grote invloed op haar pad. Toch bleefze verlangen naar meer
contemplatieve beoefening. ln t975 lrad ze uit als katholieke zuster en legde de geloften af
in het Theravada-boedd h is m e.
jotika verbond zich als leraar aan Sangha Metta en werkte nauw samen met Mettavihari uit
de Thaise Buddhavihara traditie. ln zoo5 kreeg ze in Bangkok de onderscheiding
'Outstanding Woman in Buddhism' van de Verenigde Naties. Ze is nog steeds actief als
leid inggevende bij Vipassana retraites.
Reg e: Babeth M VanLoo

www.boeddh istischeomroep.nl/jotika

zon 2j sep DE LEEGTE EN EN HET WOORD

Lengte: 6o min.
jongste
zich
de
stePPen
van
I4.OO UUr, NED 2 Het
op
strijdtoneel van de 'clash of civilizations' bevindt
herhaling zal 29 sep Mongolie. ln de onmetelijke leegte heeft zich een buitenlands leger van spirituele weldoeners
09.3O uur, NED 2 gevestigd dat strildt om het oor en de ziel van drie miljoen Mongolen. De zendingswerkers
zijn daar met de beste bedoelingen. Maar de spirituele en culturele eigenheid van de
Mongolen worden toch roofgoed voor de neo-imperialistische reflexen van de (christelijke)
hulpverlening. De film vertelt onder andere het verhaal van de Congolese pastor 6aby
Bamana. Hif is naar het steppenland gekomen om te bekeren, maar raakt in gewetensnood.
Na vi,lftien jaar van barmhartigheid in de Mongoolse wezen- en armenzorg, en als eerste
Afrikaan op de steppe, heeft Bamana het punt bereikt waarop zijn geloof in de missie hem in
de steek laat.
ln een wereld waar integratie en acceptatie woorden van steeds grotere betekenis zijn, kan
het jonge speelveld dat Mongolie is, werken als een spiegel voor ons eigen bewustzijn en
vera ntwoordelijkheid s besef.
Regie: Flor s lan van Lu)n

www.boeddh istischeom roep. n l/de-leegte*en-het-woord

Hei, schapen, nonnen, een fluitspeler en veel zon. De leden van Wake up, de jongetenorganisatie van Thich Nhat Hanh, drijven de schapen bij elkaar om te werken aan hun innerlijke kwaliteiten. Hoe gaat het ze af) Bekijk de video op www.bodhitv.nl

r

zot 7 sep
5.o2 - r6.3o u
HEMELSBREED

ZEN TEKENBOEK

Satipattha

Het Zen tekenboek legt u it hoe tekenen werkt
vanuit oosters en westers perspectief. Door
gebruik te maken van de 'tekenreflex' zou het
vanzelf moeten gaan. Maar is dat ook zol

van de Boeddha over meditatie.
Colu m n: Eveline Brandt

n a-S

utta: de belangrijkste leerrede

Na r5 uur
De gouden karper is uit het net
Nico Tydeman over zijn nieuwste boek, een
bundel essays en artikelen die hij schreef
tussen r97o en 2oro. Niet alleen over zijn

Shingon monn iken op Musica Sacra
Tijdens het festival Musica Sacra in
Maastricht (6-9 sept.) treedt dit jaar een
bijzonder ensemble van Shingon monniken
op: de Kary6binga Shdmy6 KenkyOkai.

eigen spirituele ontwikkeling, maar ook over
de opkomst en de ontwikkeling van zen in
Nederland.

Vertrekken uit de tempel
De familie DeLaNotte uit het Belgische leper
im porteerde boeddhistische beelden en

bouwde in hun huis een complete tempel.
Maar nu vertrekken ze naar Nepal. Het huis
staat te koop en een groot deel van de
inboedel is al verkocht.
Column: Cuan Her Ng

Na r6 uur

Frits Spangenberg over de B.V. lK

Frits Spangenberg

zat,
r5.02

-

I

Frits Spangenberg, oprichter van onderzoeksbureau Motivaction, schreef samen met
Martijn Lampert het boek De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. lK.
Volgens de auteurs zijn jongeren van nu
ongeduldig, verwend, egocentrisch en eigen.
wijs. Toch zal deze generatie de arbeidsmarkt
in tijden van vergriizing in evenwicht moeten
houden. Dat vraagt om een analyse van waarden, drijfveren en verla ngen s.

r

zot 15 sep
- r 6.30 u

5.02
H

EMELSBREED
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DE ZEN VAN STEVE IOBS
De hype rond Steve Jobs, de messias van
Apple, is alweer enigszins geluwd. We hebben
er onder meer een stripboek aan overgehouden. Geen biografie, maar een aantal
momenten waarin de zenmeester van .fobs,
Kobun Chino Otogawa een hoofdrol speelt.

Rick Hanson over Boeddha's Brein
Neuropsycholoog Rick Hanson is medeoprichter van het Wellspring lnstitute for
Neuroscience and Contemplative Wisdom in
Californie, waar onderzoek wordt gedaan naar
de effecten van meditatie op de hersenen.

Ook simpele oefeningen blijken al tot goede
resultaten te kunnen leiden. Hanson was in
Nederland voor de presentatie van zijn boek
Boeddha's Brein.

Boeddha's Brein
ln plaats van het langdurig bestuderen van de
dharma kan je ook de cd-box Boeddha's Brein
aanschaffen. Die hoef je namelijk enkel in je
speler te stoppen en afte spelen. Maar werkt

sep DE DHARMA OP HET VOETBALVELD

r6.3o u Certjan Verbeek, trainer van AZ, staat bekend
als iemand die een goed conflict niet uit weg
gaat. Maar daar wordt aan gewerkt. Onder
meer door de boeddhistische lessen serieus
te nemen. En door oog te hebben voor wat

H EMELSBREED

het ookl

Column: Tom

H

annes

spelers beweegt.

Na r5 uur

Bevrijding

Zenleraar Tenkei Coppens heeft een eerste
verzameling zenteksten gebundeld, waarin
alle belangrijke basisbegrippen uit de zentraditie worden behandeld. Caat het om een
'basisboek' voor alle bela n gstellenden, of is

Zen River Anthology, Vol t
zon der omwegen
ln de boekenrubriek bespreekt Nico Tydeman
Satipotthana - de direae weg naor bevrijding
van Bhikku Analayo. ln dit boek wordt een
uiterst nauwkeurige analyse gemaakt van de

RADIO
vervolg pag 4

Tongeren in zijn boek Het Europese nihilisme.
And16 van der Braak, hoogleraar boeddhistische filosofie, gaat over die bewering met
Van Tongeren in debat.

het vooral bedoeld voor beoefenaren bij het
eigen centrum Zen River)

zat 22 sep
'r

5.o2

-

r5.3o

u

HEMELSBREED

MARK SCHALKEN OVER V R t.f M A R

K

Mark Schalken is graficus en beeldend
kunstenaar. Hij noemt zichzelf visueel mysticus en is momenteel artist-in-residence bij
het klooster ZIN bij Vught. Tijdens zijn
verblijf blogt hil op vrijm ark.tu m blr.com

zot 29 sep
r

5.o2

-

r

6.30

u

HEI\4ELSBREED

over zijn erva ringen.

wetk van Matk Scholken

Boedd h is me tegen liefdesverdriet
Bij Wereldbibliotheek verscheen het boek
Nieuwe Chinese Plantenkunde van J.B. Matto.
Daarin beschri.fft de auteur hoe hij zijn
liefdesverdriet overwon met boeddhisme en
tao. Over de zegeningen van het onthechten
en het inzicht dat geluk niet in een relatie is
te vinden.
Column: Pamela Koevoets

De boom in natuur, cultuur en religie
Tot tt november is in Uden de expositie De
Boom in natuur, cultuur en religie te zien, over
de vele betekenissen van de boom voor de
mens. Een van de getoonde werken is de
W ishi ng 1iee, een i nteractieve cii grtaie i nstailatie van Madelon Hooykaas, geinspireerd
door de Japanse wensboom.

Na t6 uur

De dreiging van het nihilisme
Friedrich Nietzsche voorzag de opkomst van
het nihilisme, een dreiging die niemand
schiint te deren. Dat betoogt althans Paul van

POLDERBOEDDH ISME; OUDE EN
NIEUWE TRADITIES (r)
De aftrap van een nieuwe serie over de
manier waarop het boeddhisme zich aanpast
aan zijn nieuwe voedingsbodem in het
westen. Betrokkenen als Sydney Leijenhorst,
Maurice Knegtel, Frank Uyttebroeck en Rients
Ritskes laten hun licht schiinen over deze
kwestie.

Sdnel Leijenho.st

uziek en

indfu lness
Tijdens zijn opleiding tot muziektherapeut
verdiepte Friso Woudstra zich ook in mindM

m

fulness en ontdekte dat het bi,jdroeg aan zijn
eigen levensgeluk en houding als muzikant.
Een gesprek over de zin van muziektherapie en de bijdrage die mindfulness
eraan kan leveren.

Na r6 uur

Wie predikt het ware boeddhisme)'
Ook brnnen het boecidhrsme rs het veriangen
naar een zuivere leer groot. Wat heeft de
Boeddha precies gezegdl Waarin verschillen
de tradities van elkaari Hoe vind je als beginnend beoefenaar je weg tussen al die interpretaties? Een discussie tussen Varamitra
van BC Haaglanden, theravadaleraar Matthijs
Schouten en zenleraar And16 van der Braak.

BOEDDHISTISCH FILMFESTIVAL EUROPA
De 7de editie van het Boeddhistisch Film Festival Europa vindt plaats op 5 & 7 oktober zorz

Instituut, Amsterdam. De speciale gast is dit jaar de boeddhistische monnik,
fotograaf en schrijver Matthieu Ricard. De openingsfilm wordt YANCSI, een documentaire

bij

EYE Film

over de reincarnatie van Dilgo Khyentse Rinpoche.
Program ma en i nformatie: www. bffe.org en www.facebook.com/bffeu rope
Dilgo
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BOS IS VERHUISD NAAR DE VPRO
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Op

BOS is verhuisd naar de VPRO
Progra m m a telev

is

ie

Program ma rad io

BOS

film

I
2,3
3,4

op Nederlands Film

Festival
Twee BOS producties zijn geselec-

teerd voor de Debuut Competitie
van het 3ze Nederlands Film
Festival. De films Als de dood'en

'Overal spullen'.'Hoe lu idt het
land' is geselecteerd voor de
Couden Kalf Competitie Lange
Documentaire. ln de categorie
Korte Docu mentaire is dat 'One
fine day'.

september verruilde de BOS het statische NPO gebouw voor het a rch itecto n ische hoogstandje waarin de VPRO is gevestigd. Hiermee volgt de BoS het voorbeeld van de HUMAN,
die vorig jaar al voet in dit gebouw zette. Aanleiding is het besluit van de overheid dat de
publieke omroep simpeler en goedkoper moet. Zo moeten de kleine leven sbescho uwelijke
omroepen, waaronder de BOS, zich wat betreft behuizing en faciliteiten aansluiten bij een
van de grote omroepen. De keuze viel unaniem op de VPRO, maar het gevoel was wederzijds. Dat blijkt wel uit een gesprek met BOS-.al
directeur Certjan Mulder en VPRO-directeur
-\
Len na rt van der Meulen.

I

Nog lang niet alle dozen zijn uitgepakt, maar
de redactie voelt zich na anderhalve week al

{$ffirew * '1
"i

|

helemaal thuis. Dat heeft volgens Gertjan
Mulder alles te maken met het warme welkom
door de VPRO: 'Deze stap is ons weliswaar
opgelegd door de overheid, maar wii zien dit
beiden als een stap die wordt gezet vanuit
kracht. We behouden onze merknaam en redactionele onafhankelijkheid en we denken hier

ook van te kunnen profiteren.'
BOS nu te vinden op

www,bosrtv.nl
De BOS website is nu te vinden

op

wwwbosrtv.nl
BOS BoeddhoDag op zaterdag 6
oktober
De jaarlijkse achterbandag van de
BOS is omgedoopt

tot

BOS

BoeddhaDag. U bent welkom op
zatetdag 5 oktober in het EYE
Filminstituut in Amsterdam.

Bij de vorige BOSwijzer hoorde een
uitnodiging. Bent u die kwiit) Kijk
dan op bosrtv.nl/boeddhadag voor
informatie en het aan meldingsformulier-

ln de zoektocht naar een nieuw onderkomen voor de BOS voerde Certjan gesprekken met de
NCRV de NTR en VPRO: 'De eerste viel al snel af, omdat de NCRV samen met KRO, RKK en
IKON een christelijke combinatie vormen. Als omroep zonder "godsbeeld" of "boek" zouden
we daar maar een beetje bij bungelen. Met de NTR bleken er meer raakvlakken, maar de
meeste aansluiting was er met de VPRO.'
Dat schuilt volgens VPRO-directeur Lennart van der Meulen vooral in de makers'cultuur die
beide omroepen delen: 'Het gebouw van de VPRo is een vriiplaats waar mensen werken die
willen scheppen en waar het eindresultaat een beetje mag schuren. De makers bij de BOS
passen prima in dit huis en we zien hen als een waardevolle aanvulling.
Hoewel de VPRO van oorsprong uit de protestantse zuil komt, is de omroep al sinds eind
iaren zestig niet-religieus. wat heeft de VPRo met de leven sbeschouwelijke kant van de
BOS) Van der Meulen: 'Edn van de medewerkers vroeg me gekscherend of de "religie haar
intrede weer heeft gedaan". lk zie dat niet zo. De BoS is een leven sbesch ouwe lijke omroep
en dat botst zeker niet met de VPRO. We zijn beiden geinteresseerd in het vertellen van een
verhaal, ook als die gaan over zin en levensvragen. Certjan beaamt dit: 'Ons vertrekpunt bij
een verhaal is hetzelfde en dat zijn nieuwsgierigheid, de verwondering en de geraaktheid.'
De BOS blijft dus onafhankelijk programmeren. Blijft dit ook zo, of gaat dit door verdere
fusies straks toch veranderenl Certlan: 'Die onafhankelijkheid wordt in de mediawet vastgelegd, dus die zal blijven.'Van der Meulen: 'We weten nog niet hoe de samenwerking er
precies gaat uitzien. Het begin is nu gemaakt met het delen van een gebouw en faciliteiten.
Maar na anderhalve week hebben verscheidene medewerkers al met elkaar gePraat en ideedn
uitgewisseld. Er is dus zeker ruimte om de komende jaren ook inhoudelijk de krachten te
bundelen.' En lachend voegt hij hier aan toe: 'Een aantal VPRO medewerkers hebben me al
gevraagd ofze straks ook meditatieles kunnen krijgen.'

ZAt 6 OKt STILL WALKING
NED 2 ln dit warme familiedrama

23.15 uur,

geen herhaling

Lengte: rr5 min.
zoeken een volwassen zoon en dochter, die inmiddels ook weer
een eigen gezin hebben, hun oude vader en moeder op.

Tijdens deze klassieke familiereunie herdenken zij de tragische dood van de oudste broer.
Maar in het ouderlijk huis bliikt al snel dat de gezinsleden niet meer dezelfde zijn als
vroeger. Hoewel liefde de familiebanden in stand houdt, broeden geheimen en rancune
onder de oppervlakte. Liefdevol registreert de camera het stille verdriet, de subtiele, soms
absurde humor en de kleine veranderingen die het onveranderlijke toch moet toestaan.
Regre/'scenario: Hirokazu Kore.Eda

wwubosrtv.nl/still-walking

zon

I okt

DALAI LAMA: HET EENZIIN VAN DE MENSHEID

l4.oo uur, NED 2
herhaling zat

Lengte:5o min.

tj

okt Als spiritueel leider van Tibet spreekt de Dalai Lama zich steeds ferventer uit over het belang
09.35 uur, NED 2 van boeddhistische waarden in het onderwijs. Hij onderstreept daarbif publiekelijk dat deze
waarden niet als religie gezien moeten worden. Volgens de Tibetaanse leider is een ethische
omwenteling nodig, waarvan de impact groter is als deze seculier van aard is.

ln de documentaire zien we hoe de Dalai Lama een grote Tibetaanse tempel in BelgiE
inwijdt, die onder leiding staat van Lama Karta. Hij ontvangt daarbij het ereburgerschap van
het stadje Huy. Aan de orde komen onderwijs, ethisch gedrag, ken n isoverd racht en het ongeconditioneerd erkennen van de werkelijkheid zoals zij is. Maar ook thema's als het aangaan
van leerprocessen door je vijand als je grootste leraar te zien. Een nei gepensioneerde
ambassadrice spreekt openhartig over wat de uitdagingen voor deze leider op het wereldtoneel zijn.
Reg e en productie: Babeth N4. VanLoo

www. bosrtv.n l/dalai_la ma_het_eenzi j n-van-de-mens heid

zon 27 okt DE KUNST VAN HET OUDER

WORDEN

Lengte:6omin.

'l4.oO uur, Ne o z 'Mi,ln religie is leven en sterven zonder spi.jt' zei de Tibetaanse yogi Milarepa. Tomaar
herhaling zat z7 okt ineens heb je een respectabele leeftijd. Worden het gouden jaren of louter zorg om de aftao9.3o uur, Neo

z

keling) Hoe behoud je goede moed)
Kleurrijke ouderen delen hun lief en leed over deze levensfase. De 85 jarige Rotterdamse
musicus Kees Korbifn, een vrolijke alleenstaande vrouw van 79, een kunstenaar die 65 wordt,
een 8o-jarige zenmeester en een vrouw van 85, die dankzij de hulp van haar zoon nog thuis
kan wonen. Voor onversch illigheid blijkt geen plaats meer, naarmate de dood meer in zicht
komt. Des te meer ruimte is er voor wezenlijke vragen. De dingen kunnen zien zoals ze zijn.
Te erkennen wat er is. Om eindelijk zonder toekomstplannen bil de dag te kunnen leven.
De laatste fase van het Ieven kan een boeiende reis zijn, met steeds duideli,jker zicht op waar
het in een mensenleven om draait en wie je zelf eigenlifk bent.
Regie: Ceorge Schouten

www.bos rtv. n l/de-ku nst_va n_het-ouder-worden

Albertine gaat
\,a

a

L*'3-

r

vega n istisch

'Op een zonnige ochtend in maart besloot ik mijn eetpatroon volledig om te gooien. Het
einde van mijn studententild was in zicht. Vijf jaar lang had ik geleefd op d iepvriespizza's,
kant.en-klare lasagne's, nasi uit blik en champignon ragout uit potjes. Nu werd het tijd voor
een volwassen smaak en een kritische noot. Want wat stopte ik nu eigenlijk in mijn mond)'
Lees meer op: www.bod hitv.nl

zot 6 okt BIEN ETONNE
5.oz - r5.3o u Yogalerares Sjoukje van Vlijmen
HEIlIELSBREED

Zwols poortje opgefleurd door Boeddha
ln Zwolle was eens een smerig poortje waar

dacht altijd
dat ze thuis de enige was met interesse voor
spirituele zaken. Maar tot haar verrassing
kondigde haar dochter aan dat ze deze zomer
ook naar Lerab Ling zou gaan, het centrum
van Rigpa in Frankrijk.

het naar urine stonk. Maar dat is voorbij: een
Boeddha fleurt de zaak op, met hulp van een
dagelijkse dosis eau de cologne. Deze
Boeddha staat voor de toekomst van Zwolle.

Knieval voor snel en luid

Tydeman over De dienores
ln de boekenrubriek bespreekt Nico Tydeman
de roman De dienares van Tim Parks. ln dit

Annette Reinboud was tien jaar begunstiger
van de BOS, maar maakte daar onlangs een
einde aan.'De BOS heeft helaas een knieval
voor luid en snel gemaakt.'Een gesprek over
onze hectische tijdgeest, het vernieuwingsvirus en de pareltjes die de BOS wdl uitzond.

rlx P/ll'xs
E Dr

sxARrJ\,t

verhaal trekt een jonge vrouw zich terug in
een klooster om haar persoonliike problemen

te ontlopen.
Column: Eveline Brandt
Na r6 uur
Brian Victoria over boeddhisme en staat
ln Zen at war beschreef Brian Victoria hoe

Christelijk med iteren
Binnenkort verschijnt een gids voor christelifke meditatie, geschreven door predikant
Lex Boot. Zoeken christenen uiteindelijk

zenmeesters tijdens de tweede wereldoorlog
de Japanse oorlogsinspanningen ondersteu nden. Dat leidde tot veel opschudding in de
zengemeenschap. Nog alti,d waarschuwt hij
voor te nauwe betrekkingen tussen boeddhisme en staat.

hetzelfde als boeddh isten )
Column: Guan Her Ng
Na r6 uur

De stille stem
Jan Oegema (r963) is uitgever, publicist,

mysticus en stiltezoeker. Zijn boek De stille
stem; niet-weten als levenshouding is een
ltjnzinnig pleidooi voor een open geest en
open religie.

zat
r

lj

zat 20 okt
r 5.oz - r 6.3o u
HEIVELSBREED

okt POLDERBOEDDHISME (z): KENKON

5.oz - 6.3o u Het boeddhisme past zich overal aan de
HEIVIELSBREED
lokale omstandigheden aan, zo toont de
geschiedenis. Maar hoe gaat dat nu het hier
in de polder vaste voet aan de grond lijkt te
krifgenl Bij trainingscentrum Kenkon worden
zen, Tibetaans boeddhisme en oosterse
vechtsporten naast elkaar beoefend. Sydney
Leijenhorst is de drijvende kracht achter
Kenkon. Hoe ziet hij de toekomst van tradities van Kenkon)
r

BRUTO NATIONAAL GELUK IN
ANTWERPSE WTJKEN
De Universiteit van het Algemeen Belang in
Antwerpen beschouwt het Bhutanese principe
van Bruto Nationaal Geluk als voorbeeld voor
het vormgeven van politieke en economische
ontwikkelingen. Tijdens het'Festival van de
verbeelding'gaat het deze maand over Bruto
Wijk Geluk en het belang van de utopie.

De droomsymboliek van China (r)

RADIO
vervolg pag 4

China kent een lange historie van voorspellende d room interpretatie, zowel aan het kei
zerlijk hof als onder het gewone volk. De
Chinese droomsymboliek is sterk verweven
met het boeddhisme. Dat blijkt uit de roo
gedichten van Guan Yin, die nog steeds
geb ru ikt worden door toekom stvoorspellers

in de Chinese tempels. Een gesprek met
antropoloog Mariska Stevens.

christelijke traditie. Stufkens is geinspireerd
door zen. Schrijver vond haar leraar in de
Tibetaan Sogyal Rinpoche.

Boeddhistisch Dagblad online
Het Boeddhistisch Dagblad is een onafhankelijk webmagazine met nieuws over hoe het
boeddhisme in de praktiik functioneert.
Oprichter is journalist Joop Hoek. Hij noemt
zichzelf geen boeddhist, maar een luie
student, laverend op het boeddhistisch pad.
Column: Tom Hannes
Na r6 uur

Een betere maatschappij volgens Jan

Terlouw
ln augustus zonden we een aantal
gesprekken uit met politici over de ideale
samen leving. Door technische problemen
was het gesprek met voormalig D66-politicus
en schrijver fan Terlouw slechts gedeeltelijk te
horen. Daarom nogmaals: Cedachten over
politiek, wetenschop en kunst. Terlouw durft
wezenlilke vragen te stellen over duurzaamheid, democratie, mensen rechten en
welvaartsverdeling.

'r

zat 27 okt ANNEMIEK SCHRIIVER OVER
5.o2 - r6.30 u VERLICHT EN YERTOST
H EMELS BREED

De droomsymboliek van China (z)
ln deel twee de roo gedichten van Guan Yin,
die uitgebreid antwoord geven op allerlei
vragen.

Polderboeddhisme 3: Zen.nl
Zen.nl is de school van Rients Ritskes. Hii
beschouM zen als een soort toPsport, waarin
je,ie kunt bekwamen door zoveel mogelijk te
zitten. Een moderne benadering: praktisch,
gericht op resultaat en op geluk. Hoe
verhoudt zen.nl zich tot religieuze tradities,
morele voorschriften en spiritualiteitl
Column: Pamela Koevoets
Na r6 uur

Boeddhisme en boventoonzang
Het blilft een fascinerend verschiinsel: twee
afzonderlilke klanken uit 66n keel. Deze
bijzondere techniek is afkomstig uit Centraal
Azi€, merkwaardig genoeg iuist uit gebieden
waar het boedcihisme dominani is, zoals
Mongoli6 en Tuva. Een gesprek met boventoonza n gspecialist Mark van Tongeren
begeleid door bijzondere geluidsopnamen.

Annemiek Schrijver en Hein Stufkens
schreven het boek Verlicht en Verlost; boeddhisme in ons dagelijks leven. Opmerkeliik
omdat beiden diep geworteld zijn in de

BOEDDHISTISCH FILMFESTIVAL EUROPA

&7 oktober zotz
jaar
de boeddhistische monnik,
bij EYE Film lnstituut, Amsterdam. De speciale gast is dit
fotograaf en schrijver Matthieu Ricard. De openingsfilm wordt YANCSI, een documentaire
over de reincarnatie van Dilgo Khyentse Rinpoche.
Programma en informatie: zie bijgevoegde brochure en www.bffe.org en
Buddhirst Flt.n Festtval €urope www.faceboo k.com / bffeu rope
De 7de editie van het Boeddhistisch Film Festival Europa vindt Plaats op 6

Program mablad voor Vrienden
van de BOS

BEGIN EN EINDE: DE VIER VORMEN VAN
LTIDEN

IN HOU D
Vier vormen van lijden

,l

Voor Laetitia Schoofs was dit jaar het begin van haar functie als Hoofd Televisie bij de BOS.
Aan het einde van dit BOS-jaar blikt zij terug en kijkt zii vooruit op een nieuw televisieProgramma radio
3,4 seizoen in zor 3.
Laetitia opende dit jaar met de documentaire Klaar voor de Dood
van Rob Smits, waarin verschillende mensen omgaan met de angst
voor de dood. De film hoort thuis in een vierdelige reeks documentaires over de vier vormen van li.fden: geboorte, ziekte, ouderdom
en dood. Belangrijke thema's in de visie van Laetitia, omdat dit de
Themaweek'Light my fire' op
essentie van het boeddhisme raakt en het startpunt is geweest van
radio 5
Boeddha's zoektocht naar verlichting: 'als omroep willen wij
De levensbeschouwelijke omroemensen in contact brengen met boeddhistische inzichten en principen slaan van to tot r7 december
pes.'Aldus Schoofs. 'We doen dat onder andere door een vertaalop radio 5 de handen ineen met de slag te maken naar het dagelijkse leven. De vier vormen van lijden
themaweek Light my fire, zeven
lenen zich goed om het boeddhisme te belichten, omdat alle
dagen lang programma's rond het mensen daarmee te maken krijgen.'
onderwerp licht. Ca mee op zoek
en maak deze wereld een beetie
'Wil je het leven begrijpen, begin dan met de dood.' Onder dit motto liet Laetitia de serie
lichter! Hou de radio en onze
beginnen met de dood. ln april volgde de film ALS de dood, van Julia Strijland, over de
website in de gaten voor deze
impact van ziekte op een mensenleven. ln oktober zonden we De kunst van het ouder worden
speciale samenwerking.
uit, een film van Ceorge Schouten. Volgens Laetitia een belangrijk tegengeluid:'met de op
handen zijnde vergrijzing zie je ook een toename aan negatieve geluiden over een grote
groep ouderen. Dat gaat gepaard met een obsessie voor zo lang mogelijk jong willen blijven.
Tuning Point
Deze film laat zien dat de ongemakken van ouderdom deel uitmaken van de levenscyclus en
op Spirit24
dat iedere levensfase ziln waarde heeft. Dat ontkennen is een ontkenning van het leven zelf.'
Een crisis is niet
alleen een
ln december sluiten we de reeks en ook dit BOS.jaar af met de documentaire Boeddha in de
periode vol
wiegvan Anne Kleisen. Een film die niet alleen de vreugde belicht van een geboorte, maar
problemen, het
ook de schaduwkant. Als jonge moeder is dit voor Laetitia op het moment een actueel
is tevens een
thema: 'door leven te geven merk je hoe snel je gehecht raakt aan dat leven. De angst om
Matthieu Ricad het weer te verliezen brengt naast het geluk dus ook lijden met zich mee.'
keerpunt.
Op Spiritz4 kunt u in december
kiiken naar Turning Point. Een
Ook het nieuwe jaar zal in het teken staan van een thema: 'Vrouwen in het boeddhisme'. De
documentaire van Babeth Van Loo
eerste film gaat over lrdne Kaigetsu Bakker. Zij ontving afgelopen jaar transmissie van haar
& Alexander Oey over keerpunten
lerares Joan Halifax. Laetitia: 'de keuze voor het thema sluit mooi aan bij het vertrek van
in wetenschap, politiek en kunst.
voormalig programmadirecteur Babeth VanLoo. Het is een eerbetoon aan alle vrouwen die in
Met fotograaf en auteur Matthieu
het boeddhisme een belangrijke rol hebben gespeeld. Babeth stond aan de wieg van de BOS
Ricard, schilder en kalligraaf
en gaf ons als boeddhistische omroep een gezicht, maar gaat volgend jaar mei met
Kazuaki Tanahashi, komiek en
pensioen. Dat willen we niet geruisloos voorbij laten gaan'
filosoof Paul Smit en cineasten
Ulrike Ottinger en Mark Elliott.
Te zien vanafT december op
spiritz4.nl
Program ma televis ie

2

Bodh itv

2

Tuming Point is onderdeel van een
dag lang programma's van de BOS
op Spirit24.nl.

zon 2 dec CHANCE OPERATIONS

Lengte: 6o min.

'l4.oo uur, NED 2 Wat betekent het om onderweg te zijnl
herhaling zat 8 dec Wat betekent het om onderweg te zi.f n) Wat is toch die bilzondere
o9.3O uur, NED 2

Eerder u itgezonden in zoog

gemoedstoestand die
ontstaat bij wie reist om het reizen zelf) Een verhoogde staat van bewustziln, een on bevooroordeeld en avontuurli.jk'joie de vivre', door f ack Kerouac zo dynamisch beschreven in

zijn klassieker On The

Road.

Ceinspireerd door de levensinstelling van de beat generation en een boeddhistische kijk op
het bestaan, trok filmmaker Robert Jan smits een maand rond in de VS. Reizend via Detroit,
Chicago, Denver, Salt Lake City en san Francisco onderzocht hij ofde geest van on the Road
nog steeds bestaat in het Amerika van vandaag.
Net zoals Kerouac plande Smits vrijwel niets van tevoren en liet hij tijdens het filmen zoveel
mogelijk over aan het toeval en de intuitie. Een levensvisie belichaamd in een heel specifieke
manier van reizen en filmen. Onderweg.
Cafietalteg e Rob Sm ts
bos rtv.

n

l/c

ha

nce-o perat io n s

zon 23 dec BOEDDHA IN DE WIEG
'15.o5 uur,

NED 2

Lengte: z5

m

in.

Boeddhistische kiik op geboorte

herho li ng zot zg dec Schattige baby's en stralende jonge ouders. Dat is het beeld dat we meestal hebben bii een
09.30 uu r, NED 2 nieuwe geboorte. Hoe ongepast liikt het dan om op te merken dat elke geboorte het begin
inluidt van een lijdensweg. Toch is het een basisinzicht van het boeddhisme dat geboren
worden onvermijdeiijk ieidt tot ziekte, ouderdom en dood.
De Tibetaans boeddhistische leraar Han de Wit gaat hierover in gesprek met yogadocente

Wietske Huisman. Wietske is zwanger van haar eerste kind en vol van hoop en vreugde over
dit nieuwe leven. Tegelijkertijd beseffen zii en haar vriend Pieter dat hun kind zal lijden.
Ook de poging om zwanger te worden kan op zichzelf al een lijdensweg zijn. Dat hebben
cina en lan Hameeteman aan den lijve ondervonden. Negen iaar duurde het voordat zii in
verwachting raakten van Kaira. Hun boeddhistische beoefening gafhen de kracht om niet op
te geven. Wat geven zi) vandaag Kaira aan boeddhistisch gedachtegoed mee?
Han de Wit mediteert met zijn kleinzoon Chado en vertelt over de Tibetaanse visie op
wedergeboorte.
Reg e:

Anre

bos rtv.

n

K e sen

l/boedd

h

a-i n-de-w ieg

Drugs: geestverruimend of geestvernauwend?
ln december staat Bodhitv in het teken van drugs en spiritualiteit, net als de radio. Geertje
Couwenbergh kan er over meepraten:'Housemuziek en de bijbehorende chemicalien openden een deur naar een plek in mijn geest. Later vond ik die op andere manieren. You should
feel pretty good by now knalden de speakers, but in fact, thot isn't good enough' I don't want
you to feel pretty good. I want you to feel great.'

bodhitv.nl

zot 29 dec GEESTVERRUIMENDE RADIO
radio 5, 'r 5.oo

u

HEMELSBREED

jarenlang mediteren op het kussen of liever een kopje padden stoelenthee ) Dat bewustzijnsverruimende
middelen een shortcut naar een verlichtingservaring kunnen vormen, is niet nieuw. De belangstelling voor
bewustzijnsverruimende middelen die in de jaren zestig in het westen ontstaat, gaat opvallend vaak samen met
een hang naar spiritualiteit. Een enkele vrije geest gaat zelfs zover een gaatje in zijn schedel te boren in de hoop
op een alles overstijgend inzicht.
De laatste radiouitzending van dit jaar staat geheel in het teken van de relatie tussen bewustzijn sve rru im ende
middelen en verlichting. We gaan in op de historische achtergronden, we spreken met mensen die met dit doel
drugs gebruiken en we staan stil bij de vraag: wat te doen met de ethische aspecten van de boeddhistische leer
bij een kunstmatig opgewekte verlichtin gservarin gl

r

zot 1 dec IAN PEUMANS
5.o2 - r 6.Jo u Jan Peumans is de markante
HEMELSBREED

van betrokkenheid zijn noodzakelijk, zegt hij,
om succes te kunnen boeken.

voorzitter van
het Vlaamse parlement. Hij vergeliikt de
Tibetaanse situatie graag met die van de

Botsen met boedd h isten
ln Myanmar nemen de spanningen toe

Vlaamse striid in Belgid. H ii staat zelfs een
deel van zijn inkomen al aan de Tibetaanse
tempel in het Waalse(l) Hoey.

tussen de boeddhistische meerderheid en de
overwegend is la m itische Rohinya's. Peter
Meijwes probeert wijs te raken uit het
onfrisse kluwen.

Cadeaumaand: Secrets of Asia
Bent u nog op zoek naar een origineel
geschenkl Bij Secrets of Asia in Deventer
kunt u een hyperrea listisch wassen beeld van
een boeddhistische leraar kopen.

Column: Eveline Brandt
Na r5 uur

Betere muzikanten met mindfulness
De prestigieuze Londense Cuildhall School of

Mediteren op Rapenburg roo

Music and Drama biedt haar studenten een
mindfulnessprogramma aan. Directeur
fon ath a n Vaughan, mindfulnesstrainer Ch ris

De oecu menische studentenekklesia uit

Leiden biedt wekelijks boedd histische
meditatie en kundalini-yoga aan. Omarmt ze
daarmee ook het oosterse gedachtegoedi

Ra[

H]

Cullen en verschillende studenten tonen zich
alvast enthousiast over de resultaten.

Column: Guan Her Ng
Na r6 uur

De kracht van de crisis

r

zot 15 dec
- 16.30 u

5.02

HEMELSBREED

Doorgaans reageren we op een crisis met
vruchteloos gepieker. Maar het kan anders.
Compassionate Leadersh ip Nederland organiseerde begin november het seminar De
kracht van de crisis met als centrale vraag: hoe
creder je kansen in tijden van crisis)

DE DRAKENBRON IN HAARLEM
Zenmeester en tai chi-kampioen Silvester
Polderman runt in Haarlem het centrum
Dragon's Well, waar tai chi, kung fu, daoyin,
yoga en zenmeditatie worden gecombineerd.
Hij is ook schrijver van de boeken Creatieve
Appels en Quontuffi Peren en i6 Ji, De
Klossieke Chinese Kunst van de Misleiding briljanle en vernuflige strategische concepten
voor managers.

'r

zat 8 dec
5.o2 * r 6.3o u
H EMELSBREE D

leraar Masamichi

BOEKENRUBRIEK
ln de jaren zestig las Nico Tydeman Rudolf
Otto's baanbrekende boek Het Heilige (t9t7)
en was onder de indruk. Het werk werd
onlangs opnieuw uitgegeven en Tydeman las

Za ken man-zen

het een tweede maal.

zakenman. Jeanette Werkhoven sprak met
hem over de raakvlakken tussen zen en het

Polderboeddhisme: deel 5

za ke n leve n.

Sebbo Ebbens van Nalandabodhi vergelijkt
RADIO
boeddh istische organisaties moeiteloos met
kerkelijke structuren. Cestructu ree rde vormen vervolg pag

Mystiek uit de Exod

Yamada
Masamichi Yamada is zenabt en -leraar van
de Senbo Kyodan sangha, opgericht door
Yasutani Roshi. Masamichi Yamada is ook

Een gesprek met

us

Kees Voorhoeve naar

aanleiding van ziin lezing over mystieke
bijbelse teksten. Voor hem is de studie van
zulke teksten een belangrijke methode om tot
spirituele inzichte n te komen.
Colu m

n: Dirk Beemster

Na r6 uur

Polderboeddhisme: slotgesprek
ls het boeddhisme in Nederland een
secu liere

vriendenclubi Een studiogesprek

met Maurice Knegtel van l-zen, Sydney
Leijenhorst van Kenkon en Frank Uyttebroeck
van Tegen de Stroom in.

zat 22 dec
r

5.oz

-

r5.3o

u
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SCHAKEL NAAR JE HART
ln hoeverre hebben we een vrije wil om
anders om te gaan met emoties) Jan den Boer
schreefer een boek ove( met het boeddhistische antwoord: schakel door naar je hart.

Gezien op foto
Huib Ebbinge is grafisch ontwerper en
zenleerling van Nico Tydeman. Hij maakt ook
opmerkelijke foto's, die hij onder de titel
a.a.;.-,,,^L^liil.

r,.,s,,
^-,
^-.ir
P!'
vrienden en bekenden.

Het mindfulness-onderzoek van Mark
Williams
Professor Mark l7illiams over recent onderzoek naar de effecten van mindfulnesstra in ing

bij

ma

n

isch-dep ress iviteit en

ingebeelde ziektes. En over zi.jn boek
Mindfulness, een praktische gids om rust te

r

zat 29 dec THEMA BOEDDHISME EN DRUGS
5.o2 - r6.3o u De verlichting van sjamanen
H EMELSBREE D

ln Nepal gebruiken boeddhistische sjamanen
nauwelijks hallucinogene planten. Bij hun
Zuid-Ame rikaa n se collega's staan zu lke
planten juist centraal. Toch zijn ze beiden op
zoek naar hetzelfde: verlichting. Arno
Adelaars onderzocht hun gebruiken van
nabij.

De Crazy Wisdom van Ch6gyam
Tru ngpa
De Tibetaanse leraar Trungpa was berucht,
o.a. door de hoeveelheden alcohol die hij
tijdens zijn toespraken achterover sloeg. Han
de Wit was een tijdje zijn persoonlijke verzorger en maakte de'crazy wisdom' van dichtbij
mee.

Een derde oog geboord
ln r965 baarde de Amsterdammer Bart
Huges opzien door een gaatje in zijn schedel
te boren om tot een permanent verhoogd
bewustzijn te komen. Hij omschreef de
ingreep als'het openen van het derde oog',
een begi'ip i;it de Tibetaanse mythologie, zoals
S ha m bhala-leraa r Meino Zeillemaker uitlegt.

Boedd ha's in de coffeeshop
ln coffeeshops staan vaak boeddhabeelden.
Heeft dat enkel te maken met hun rustige
uitstraling) Of gaat het om meerl Marlous
Lazal stond tussen de dampen en praatte
met een uitbater en zijn bezoekers.

vinden in een hectische wereld.

Na r6 uur
Soma en a marit

Column: Pamela Koevoets

De Boeddha vroeg zijn leerlingen zich te
onthouden van bewustzijn sverru im ende
middelen. Toch duiken die middelen vaak op
in boeddhistische teksten. Waar staat 'de
vijfde leefregel' dan precies voor) U hoort
onder andere Jan Houben, professor
Vedische studies aan de Sorbonne.

Na r6 uur
M

uziek als maatschappijmodel

Musicoloog, componist en uitvoerend musicus
Rokus de Groot over meerstemmige muziek als
'grote gift van mensen aan mensen'.

